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 مو ٍا يخص ضثظ اىفصو ٗميفيح اىرؼاٍو ٍغ مافح أَّاط اىرالٍيز

  ) صفحح اىَذسط ت٘ك (

 : ٍقذٍح

 

٠طٛلف ػ١ٍٙح ئٌٝ قى ور١ٍ ِٙحَ ضٕف١ً جٌطى٠ٌّ ، ٚئوجٌز  ئوجٌز جٌفًٛ ِٓ جٌّٙحَ ج٤ْح١ْس ٌٍّؼٍُ ٚ جٌطٟ

جٌٍٓٛو١س جٌّؼمىز ، جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح جٌّؼٍُ ٌىٟ ٠ٛفٍ ذ١ثس ضؼ١ّ١ٍس ِٕحْرس  جٌفًٛ ٟ٘ ِؿّٛػس ِٓ ج٤ّٔح٠

 . ِٓ ضكم١ك ج٤٘ىجف جٌطٍذ٠ٛس ٚ جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّٕٗٛوز جْطٍّجٌ٘ح ، ذّح ٠ّىٓ جٌّؼٍُ ٚ ٠كحفع ػٍٝ

 

جٌّكحفظس ػٍٝ جٌٕظحَ ف١ٗ . ِٚٙحٌجش  ٚضطٛلف وفحءز جٌّؼٍُ ٚ فحػ١ٍطٗ ئٌٝ قى ور١ٍ ػٍٝ قٓٓ ئوجٌضٗ ٌٍفًٛ ٚ

لى ضطٓحءي ػٓ ْرد فًٛ ًٖ٘ جٌّٙحٌجش ػٓ ِٙحٌجش ضٕف١ً  ئوجٌز جٌفًٛ يجش ٍٚس ٚغ١مس ذطٕف١ً جٌطى٠ٌّ ، ٚ

 .ذٙح ٍٚطٙح جٌٛغ١مس جٌطى٠ٌّ ٌغُ

 

ِٓ أْ ضؼحٌؽ ِٗى٩ش جٌفًٛ ذىفحءز  ئْ ٘ىفٕح ِٓ ً٘ج جٌفًٛ أْ ضفُٙ و٠ٕح١ِحش ج٦وجٌز جٌفؼحٌس ، ذّح ٠ّىٕه

 . ٚفحػ١ٍس

 

 . جٌرىج٠س ذإٔٔح ٨ ٔٓطط١غ أْ ٔمٌٍ أٞ جٌّىجنً أٚ جٌطٍق أفًٟ فٟ ئوجٌز جٌفًٛ ػٍٝ أٔٗ ٠ٕرغٟ أْ ٔؼطٍف ًِٕ

 

 : ٠د غ٩ظ ِٙحٌجش ٌت١ٓس ًٌٌٟٚ٘ه ْٛف ٕٔحلٕ ِغ جٌطىٌ

 . ِٙحٌز ضؼى٠ً جٌٍٓٛن .1

 . ِٙحٌز جٌؿٛ ج٨ؾطّحػٟ ج٨ٔفؼحٌٟ .2

 . ِٙحٌز ػ١ٍّحش جٌؿّحػس .3

وً ِٙحٌز ِٓ ًٖ٘ جٌّٙحٌجش جٌػ٩ظ ، ٚ جْططؼص  ٚ ئيج فّٙص ج٤ّٔح٠ جٌٍٓٛو١س ج٦وج٠ٌس جٌطٟ ضطّٟٕٙح
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فحءضه فٟ ئوجٌز جٌفًٛ ٚفؼح١ٌطه فٟ جٌّٛجلف جٌطٟ ض٩تّٙح ، و أْ ضطه١ٍ أّٔح٠ ِٕٙح ٚ أْ ضطرمٙح فٟ

 . قى ور١ٍ جٌطى٠ٌّ ْٛف ضُوجو ئٌٝ

 : ذؼشيف إداسج اىفصو

 

٠ٓطهىِٙح جٌّؼٍُ ٌط١ّٕس ج٤ّٔح٠ جٌٍٓٛو١س جٌّٕحْرس ٌىٜ جٌط١ِ٩ً ، ٚقًف  ٟ٘ ِؿّٛػس ِٓ ج٤ٔٗطس جٌطٟ

جٌفًٛ ٚ  ؼحي ٚ ِٕطؽ وجنًجٌّٕحْرس ، ٚض١ّٕس جٌؼ٩لحش ج٦ٔٓح١ٔس جٌؿ١ىز ، ٚنٍك ؾٛ جؾطّحػٟ ف ج٤ّٔح٠ غ١ٍ

 . جٌّكحفظس ػٍٝ ئْطٍّج٠ٌطٗ

 

  : إَٔيح إداسج اىفصو

 

جٌط١ِ٩ً ٥ٌ٘ىجف جٌطٍذ٠ٛس ٚ جٌطؼ١ّ١ٍس ػٍٝ  ئيج وحْ جٌطؼٍُ ِؿّٛػس ِٓ ج٤ٔٗطس جٌطٟ ضٓطٙىف ض١ٓ١ٍ ضكم١ك

 . ح جٌطؼٍُضٓطٙىف نٍك جٌظٍٚف ٚضٛف١ٍ ج٠ٌٍٚٗ جٌطٟ ٠كىظ فٟ ئ٠حٌ٘ ٔكٛ ِرحٍٖ، ٚ ئيج وحٔص ئوجٌز جٌفًٛ

 

 أْ ج٦وجٌز جٌفؼحٌس ٌٍفًٛ ٠ٍٖ ٌٍٞٚٞ ٌٍطؼٍُ جٌفؼحي فاْ ً٘ج ٠ؼٕٟ

 

 جٌطٍذ٠ٛس جٌطٟ أؾ٠ٍص ػٍٝ فحػ١ٍس جٌطى٠ٌّ ضإوى أ١ّ٘س ج٦وجٌز جٌفؼحٌس ٌٍفًٛ فٟ ضكم١ك ئْ جٌركٛظ جٌٕف١ٓس ٚ

  ج٤٘ىجف جٌطٍذ٠ٛس ٚ جٌطؼ١ّ١ٍس

 

 : ٍٖاسج ذؼذيو اىغي٘ك -أ (

 

 : ضؼى٠ً جٌٍٓٛن ّ٘ح ٕ٘حن ٍِّٓطحْ ذىج ِّٕٙح

 : ٟ٘ أْ جٌطؼٍُ ٠ّىٓ ضف١ٍٖٓ فٟ ؾ١ّغ جٌظٍٚف ػٍٝ أْحِ ِؿّٛػس ل١ٍٍس جٌؼىو ِٓ جٌؼ١ٍّحش .1

  ج٨ٔطفحء –جٌؼمحخ  –جٌطؼ٠ُُ جٌٍٓرٟ  -جٌطؼ٠ُُ ج٠٦ؿحذٟ 

  أْ جٌطؼٍُ ٠ّىٓ ٞرطٗ ٚ ضٛؾ١ٙٗ ئٌٝ قى ور١ٍ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطكىُ فٟ جٌٛلحتغ جٌر١ث١س .2

٠ٍٖطس أْ  ؼى٠ً جٌٍٓٛن ، ٟ٘ أْ جوطٓحخ ٍْٛن ِؼ١ٓ ٍِْ٘ٛ ذحٌطؼٍُ ،ئْ جٌٕمطس جٌؿ٠ٍ٘ٛس فٟ ض

  ٠ػحخ أٚ ٠ىحفأ ً٘ج جٌٍٓٛن

جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠ٙطُ ذٙح جٌّؼٍُ فٟ ضؼى٠ً جٌٍٓٛن ،  ٚ ضٛل١ص جٌطؼ٠ُُ أٚ جٌؼمحخ ِٓ أُ٘ جٌؿٛجٔد

٠ٕرغٟ أْ  ٠ؼَُ ذؼى قىٚغٗ ِرحٍٖز . ٚ جٌٍٓٛن جٌغ١ٍ ٍِغٛخ ف١ٗ فٍٓٛن جٌط١ًٍّ جٌٍّغٛخ ف١ٗ ٠ؿد أْ

  فحٌطؼؿ١ً ذح٦غحذس أٚ جٌؼمٛذس أٍِ ؾٍٛ٘ٞ فٟ ضؼى٠ً جٌٍٓٛن ٠طرؼٗ جٌؼمحخ ِرحٍٖز،

ٚجٌؼرحٌجش جٌطٟ ٨ ضّػً  ٞغ جٌؼرحٌجش جٌطٟ ضّػً ِىنً ضؼى٠ً جٌٍٓٛن فٟ ئوجٌز جٌفًٛ فٟ ِؿّٛػس ٚجقىز ،

 .ً٘ج جٌّىنً فٟ ِؿّٛػس أنٍٜ

  ِٙحٌز ئوجٌز جٌٛف
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جوطٓحخ ًٖ٘ جٌّٙحٌز ٨ ٠ىْٛ  جقىز ِٓ أُ٘ ِٙحٌجش ضٕف١ً جٌطى٠ٌّ ٚذىْٚئْ ِٙحٌز ئوجٌز غٍفس جٌفًٛ ٚ

  . ضىطٓد ِغ ِٟٟ جٌٛلص جٌطى٠ٌّ ٔحؾكح فٟ أغٍد ج٤ق١حْ ، ٚٞر١ جٌفًٛ ِٙحٌز

 

أٚ ضف١٠ٍ . وّح أٔٗ ِظٍٙ ٘حَ ِٓ ِظحٍ٘ ج٦وجٌز  ٚ٘ٛ ٠ؼٕٟ جٌّكحفظس ػٍٝ قى ِؼمٛي ِٓ جٌٕظحَ وْٚ ئفٍج٠

  . ضٓٛو جٌفٛٞٝ جٌطٟ ضّٕغ جٌطؼٍُ ؼٍُ ٚذىٚٔٗجٌٛف١س ٚٚجؾد أْحْٟ ٌٍّ

 

  : اىؼ٘اٍو اىحاعَح في ضثظ اىفصو

 

 :اىَؼيٌ : أٗال

 

  : جٌط١ِ٩ً ج٩ٌّقظحش ٚجٌّٗى٩ش جٌطٟ لى ضؿؼً جٌّؼٍُ ْرد ٌّٗحغرس

ٍْػحْ ِح  ػىَ ئضمحْ جٌّؼٍُ ٌّحوضٗ : لى ٠ىْٛ جٌٓرد فٟ جٌّٗى٩ش جٌطٟ ٠ٛجؾٙٙح ِغ فٍٛٗ ئيج .1

ِٗى٩ش جٌّؼٍُ ِؼُٙ  ً أْ ِؼٍُّٙ ٨ ٠كٍٟ ؾ١ىجً أٚ ٨ ٠ؼٍف ِحوضٗ ؾ١ىجً ٕٚ٘ح ضرىأ٠ىطٗف جٌط١ِ٩

ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطك١ٍٟ جٌؿ١ى ٌٍّحوز جٌطٟ  ٤ُٔٙ ٠فمىْٚ جٌػمس ف١ٗ ًٌٚٙج فاْ جٌّؼٍُ جٌٕحؾف ٠ٓى ً٘ج جٌرحخ

  . ٠ىٌْٙح ي١ٕ٘حً ٚوطحذ١حً 

ئٌٝ جٌط١ِ٩ً ذٓرد  رس : ف١طٍٓخ جًٌٍّػىَ لىٌز جٌّؼٍُ ػٍٝ ئ٠ٛحي جٌّحوز ٌٍط١ِ٩ً ذحٌط٠ٍمس جٌّٕحْ .2

جٌّؼٍُ أْ ٠كٍٟ ذح٦ٞحفس ئٌٝ  ػىَ فُّٙٙ جٌىٌِ ٚضرىأ جٌّٗى٩ش جٌّطٕٛػس ٌٚٓى ً٘ج جٌرحخ ػٍٝ

  . ٔىٌِ ٚو١ف ٔىٌِ جٌّحوز ٠ٍ٠مس ضى٠ٌّ جٌّحوز فح٤ٍِجْ ِط٩َِحْ : ِحيج

ٚؼٛذس فٟ ج٦ٚغحء  جٌط١ِ٩ً ٚٛش جٌّؼٍُ جٌّٕهفٝ أٚ غ١ٍ جٌٛجٞف : ئيج ٌُ ٠ىٓ جٌٛٛش ٚجٞكحً ف١ٓؿى .3

  . ٚجٌفُٙ ف١طٍٓخ ئ١ٌُٙ جًٌٍّ أٚ جٌٕؼحِ أٚ قد جٌّٗحغرس

ِٓ ض١ِ٩ًٖ ٨ ٠ؿٍد  ْٛء ِؼحٍِس جٌّؼٍُ ٌط١ِ٩ًٖ : فاْ جٌّؼٍُ جًٌٞ ٠طهً ِٛلفحً ػىجت١حً أٚ ضٍٓط١حً  .4

 ض١ِ٩ًٖ جٌّؼٍُ أْ ٠ىْٛ ٚوٚوجً ِغ ٌٕفٓٗ ْٜٛ وٍج١٘طُٙ ِٚح ٠طرؼٙح ِٓ ِٗى٩ش ًٌٚٙج ٠طٛؾد ػٍٝ

.  

ف٩ ٠طٍن  ػىَ ئٍٖجن جٌّؼٍُ ٌط١ِ٩ًٖ فٟ جٌىٌِ : ئيج وحْ جٌّؼٍُ ٘ٛ جًٌٞ ٠ٍٗـ ٠ٚٓأي ٠ٚؿ١د .5

ئٌٝ ألٛٝ جٌكىٚو ٤ْ  ٌط١ِ٩ًٖ ْٜٛ جٌَٕٛ أٚ جٌّٗحغرس ًٌٚٙج ٨ ذى ِٓ ئٍٖجن جٌط١ِ٩ً فٟ جٌىٌِ

  . ً٘ج أفًٟ ْر١ً ٌطؼ١ٍُّٙ ٌٟٚرطُٙ ػٍٝ قى ْٛجء

ٞر١ جٌفًٛ ٨  ًٖ قٍوطُٙ أٚ ِكحْرطُٙ ػٍٝ جٌرّٓس ٚجٌّٙٓس ٚجٌٍفطس : ئْلطغ أٔفحِ جٌط١ِ٩ً أٚ  .6

ٚجٌٕٙحٌ ئْ ٞر١ جٌفًٛ ٘ٛ  ٠ؼٕٟ يٌه ٚئ٨ فاْ ِػً ً٘ج جٌٟر١ ٠ٛرف ْٚٛجْحً ٠إٌق جٌّؼٍُ فٟ ج١ًٌٍ

  . ضف١٠ٍ جٌّكحفظس ػٍٝ قى ِؼمٛي ِٓ جٌٕظحَ فٟ جٌفًٛ وْٚ ئفٍج٠ أٚ

ٔفِٛ جٌط١ِ٩ً  ٍ أٚ ضؿى٠ى : ً٘ج جٌٛٞغ ٠ىنً جًٌٍّ ئٌٝجضرحع أٍْٛخ ٚجقى فٟ جٌطى٠ٌّ وْٚ ضغ١١ .7

  . ٚٔفّ جٌّؼٍُ ػٍٝ قى ْٛجء ٚجًٌٍّ ٘ٛ ألٍٛ جٌٓرً ئٌٝ جٌّٗحغرس

  .ضٍٖٓ جٌّؼٍُ جًٌٞ ٠ىٍف جٌط١ِ٩ً أٌِٛج فٛق ٠حلطُٙ : ٠ىفغ جٌط١ِ٩ً ئٌٝ ٌوز فؼً ٨ .8
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٨ٚ ٠كد ِحوضٗ  ُٙ ٨ ٠كد ػٍّٗجٌّؼٍُ جًٌٞ ٨ ٠كد ػٍّٗ : ئْ جٌط١ِ٩ً ٍْػحْ ِح ٠ىطٗفْٛ أْ ِؼٍّ .9

ِؼٍّٙح ٚفٟ ً٘ج جٌؿٛ  ٍْٚػحْ ِح ٠ٕطمً ً٘ج جٌّٛلف ئٌٝ جٌط١ِ٩ً أٔفُٓٙ ف١ىٍْ٘ٛ جٌّحوز غُ

  . جٌّفؼُ ذحٌىٍج١٘س ضطٍػٍع جٌّٗحغرس

١ٌٍٚج و١ف ٠ػٌٛ ٚو١ف  جٌّؼٍُ ػٛرٟ جٌُّجؼ ٠ػٌٛ ٤لً ج٤ْرحخ : فأٗ ٠ٛرف ِطؼس ٠طٍٓٝ ذٙح جٌط١ِ٩ً .11

  . ٛي ٚو١ف ٠طٍٛف٠ٙىأ ِٚحيج ٠م

  : األعاىية اى٘قائيح

 

ِٗى٩ش فٟ ٞر١ جٌفًٛ أْحْحً ٌٍٚكٛٛي ػٍٝ ِػً ً٘ج جٌٛٞغ جٌّػحٌٟ ٠كٓٓ  ِٓ ج٤فًٟ ذحٌطرغ أْ ٨ ضمغ

  : ٠ٍٟ ذه أْ ضٍجػٟ ِح

  . جوطٓد جقطٍجَ ض١ِ٩ًن ٚجفؼً وً ِح ٠كفع ٌه ً٘ج ج٨قطٍجَ .1

  . أقى وٓ ػحو٨ً فٟ ِؼحٍِس ض١ِ٩ًن ٨ٚ ضطك١ُ ٤قى ٞى .2

  . ػحًِ ض١ِ٩ًن ذّٛوز ٌٚطف وْٚ ٞؼف .3

  . أظٍٙ ٌُٙ أٔه ضٙطُ ذُٙ ٚذطمىُِٙ جٌىٌجْٟ .4

  . ػحًِ ض١ِ٩ًن ذحقطٍجَ ١ٌرحوٌٛن ج٨قطٍجَ .5

  . قٍٟ ِحوضه جٌىٌج١ْس ؾ١ىجً  .6

  . قٍٟ ٠ٍ٠مس ضى٠ٌّ جٌّحوز ؾ١ىجً  .7

  . جوفغ ػٓ ض١ِ٩ًن جًٌٍّ ٖٚٛلُٙ ٌّطحذؼس جٌىٌِ .8

  ٌطى٠ٌّ ٌطّٟٓ جٔطرحُ٘ٙ ٌٚغرطُٙ فٟ وٌْهجضرغ أْح١ٌد ِطٕٛػس فٟ ج .9

  . أٖؼٍُ٘ أٔه ضكد ػٍّه قطٝ ٠كرٛج وٌْه ٠ٚكرٛن .11

 : ثاّيا : اىرالٍيز

 

  : اىَشاغثيِ تؼض أَّاط ٗظشٗف

ئ١ٌٗ ذْٛح٠س  لى ٠ىْٛ جٌط١ًٍّ جٌّٗحغد فح٩ًٖ فٟ وٌْٚٗ : ٠ٍ٠ٚى أْ ٠ؼٜٛ ػٓ ٠ٍ٠ك ؾٍد ج٨ٔطرحٖ .1

  . جٌّٗحغرس

١ٌٓطؼ١ٝ ذٗ ػٓ  د ٠ؼحٟٔ ِٓ ِٗى٩ش أ٠ٍْس : ٠ٍ٠ٚى ؾٍد جٔطرحٖ جٌّؼٍُلى ٠ىْٛ جٌط١ًٍّ جٌّٗحغ .2

  . ج٘طّحَ ٚجٌىٖ جًٌٞ أٍّ٘ٗ ِػ٩

ػٍٝ أٔٗ لحتىُ٘ ذ٩  لى ٠ىْٛ جٌط١ًٍّ جٌّٗحغد ٌجغرحً فٟ أْ ٠ػرص ٩ٌُِتٗ لىٌجضٗ جٌهحٚس ١ٌرٍ٘ٓ ٌُٙ .3

  . ِٕحَع

جٌؿى٠ى . ًٖٚ٘ قحٌس  ٌوز فؼً ِؼٍّٗلى ضىْٛ جٌّٗحغرس يجش وجفغ ِإلص: ٠مٛى ذٗ ض١ًٍّ ِح أْ ٠ىٗف  .4

جٌؿى٠ى : ً٘ ٘ٛ ِٓ جٌٕٛع جٌٙحوب أَ  ٠مغ ف١ٙح جٌّؼٍُ ضكص جٌفكٙ ئي ٠ٍ٠ى جٌط١ِ٩ً أْ ٠ؼٍفٛج ِؼٍُّٙ

  ِٓ جٌٕٛع ػٛرٟ جٌُّجؼ ؟
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ِٓ ػحوضٗ أْ  لى ٠ىْٛ ْرد جٌّٗحغرس آ١ٔحً : أٞ لى ٠ىْٛ ٔحؾّحً ػٓ نطأ ِإلص جٌضىرٗ ض١ًٍّ ١ٌّ .5

 . ّٗحغرس ٨ ض٠ُى ػٓ وٛٔٙح ٌَس فٟ جٌٍٓٛن٠ٗحغد ِٚػً ًٖ٘ جٌ

  : األعاىية اىؼالجيح

 

٠ٗحغد ٤ْرحذٗ جٌهحٚس ذٗ ٚوْٚ أْ ٠ىْٛ ٌه ئد فٟ ْٛء ٍْٛوٗ . ٨ٚ  ِّٙح وٕص ِّٚٙح فؼٍص فمى ضؿى ِٓ

 ٌّؼحٌؿس جٌّٗحغر١ٓ فىً قحٌس ف٠ٍىز فٟ ٔٛػٙح ٚوٚجفؼٙح ٚوٌؾطٙح. ٚوً ِح ٠ّىٓ لٌٛٗ ٕ٘ح ضٛؾى ٠ٍ٠مس ٚجقىز

  : أْ ٕ٘حن أْح١ٌد ػى٠ىز ٌٍؼ٩ؼ ًٔوٍ ِٕٙح ِح ٠ٍٟ ٘ٛ

  . ٞحػف ِٓ ئٍٖجن جٌط١ًٍّ جٌّٗحغد فٟ ١ٍْ جٌىٌِ ػٓ ٠ٍ٠ك ج٤ْثٍس ِػ٩ً  .1

  . وٍف جٌّٗحغد أْ ٠ٓحػى ٌٚٛ ٖى١ٍحً فٟ أٌِٛ ٞر١ جٌفًٛ .2

 . وّح ضٍٜ لى ٠ف١ى أْ ضٛؾٗ ئ١ٌٗ وٍّس ضٕر١ٗ أٚ ٌَٛ أٚ ضٛذ١م ًٖٚ٘ ج٤ْح١ٌد ضطىٌؼ فٟ جٌٗىز .3

  . لى ٠ف١ى أْ ضمحذٍٗ ػٍٝ جٔفٍجو ٚضٕٛكٗ ذطؼى٠ً ٍْٛوٗ .4

  .لى ٠ف١ى أْ ضىٌِ قحٌطٗ ٌطؼٍف ِحيج ٌٚجء ْٛء ٍْٛوٗ .5

  . لى ٠ف١ى أْ ضؼطٟ جٌّٗحغد ِّٙحش ل١حو٠س نحٌؼ جٌفًٛ أٚ وجنٍٗ .6

  . لى ٠ف١ى أْ ضؼحٍِٗ ذٟٗء ِٓ جٌؼطف ئيج وحْ ِح ٠ؿٍٞ ٌٚجءٖ ٘ٛ جٌؼطف .7

  . جٌّىٌْس ئيج فٍٗص ج٤ْح١ٌد جٌٓحذمس لى ٠ف١ى أْ ضطٍد ِٓحػىز ِى٠ٍ .8

  . لى ٠ف١ى أْ ٠ٓطىػٝ ٌٟٚ أٍِٖ ٌٍٗـ قحٌطٗ ٌٗ .9

ػٍٝ ذؼٝ  لى ٠ف١ى أْ ضطٗحٌٚ ِغ ِى١ٌْٗ ج٢ن٠ٍٓ ٌطؼٍف ئيج وحٔص ِٗحغرطٗ ػحوز أَ ٟ٘ ِمٌٛٛز .11

 . جٌكح٨ش

  : وّح ٠كٓٓ ٍِجػحز ِح ٠ٍٟ

  . ضىٌؼ فٟ جْطؼّحي ج٤ْح١ٌد جٌؼ٩ؾ١س جٌّهطٍفس .1

  . ؿ٠ٍد ج٤ْح١ٌد ل١ٍٍس جٌٗىز أ٨ًٚ فايج فٍٗص فحٔطمً ئٌٝ ج٤ْح١ٌد ج٤ٖىجذىأ ذط .2

٠ٕؿف فٟ  ضًوٍ أْ وً ض١ًٍّ ِٗحغد ٘ٛ قحٌس نحٚس فح٤ٍْٛخ جًٌٞ ٠ٕؿف فٟ ِؼحٌؿس ض١ًٍّ لى ٨ .3

  . ِؼحٌؿس ض١ًٍّ آنٍ

ٔه ضىْٛ لى يٌه فا ضًوٍ أْ ٌىً ٍْٛن وٚجفؼٗ فكحٚي أْ ضؼٍف وٚجفغ أٚ أْرحخ ْٛء جٌٍٓٛن فايج فؼٍص .4

  . لطؼص ٔٛف جٌط٠ٍك

أٍْضٗ  –٘ٛج٠حضٗ  – ٌمى غرص فٟ وػ١ٍ ِٓ جٌكح٨ش أْ وٌجْس جٌّؼٍُ ٌكحٌس جٌط١ًٍّ جٌّٗحغد (ِٗى٩ضٗ .5

  . جٌط١ًٍّ جٌم ( ضهٍك ٔٛػحً ِٓ ج٤ٌفس ذ١ّٕٙح ٚضٟغ قىجً ٌٓٛء ٍْٛن يٌه… 

 : ثاىثا : اىَقشس اىذساعي

 

 : ساتؼا : صٍِ اىحصح
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  . اىغاحح اىَذسعيح – غشفح ٗعائو –غشفح اىذساعح ( ٍخرثش  خاٍغا : اىَناُ )

 

 . ٍِ ٗعائو ٍٗقاػذ ٗغيشٕا – عادعا : اىَ٘اد ٗاىرجٖيضاخ اىرؼييَيح

 

 :شخصيح اىَذسط

 

جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ٟ٘ جٌّفطحـ ئٌٝ جٌطؼٍُ. ف٩ ٠ىفٟ أْ ٠ٍُ جٌّىٌِ ذحٌٍغس  ٨ ٔرحٌغ ئيج لٍٕح، ئْ ٖه١ٛس ِىٌِ

ٚيج  ٠ٌٓٙح، ئْ ٌُ ٠ىٓ ٚحقد ٖه١ٛس ٍِقس فىٙس، ضؼٍٛ ٚؾٙٗ وجتّحً جذطٓحِس ٍِٗلس،ٚأْح١ٌد ضى ٚػٍِٛٙح،

جٌط٠ٍمس ٠ًٓٙ ػ١ٍٗ  نطحخ ًِٙخ ٌل١ك، ٠ؿؼٍٗ ٠ىنً ئٌٝ لٍٛخ ٩٠ذٗ فٟ ٠ٍٓ، ف١كرٛٔٗ ٠ٚكطٍِٛٔٗ . ٚذًٖٙ

ُّٙ ٚجٌ ئوجٌز جٌٛف، ِٚٓ غُ ضكم١ك أفًٟ جٌٕطحتؽ . أِح ئيج جضٛفص ٖه١ٛس ٍٛجِس، جٌّىٌِ ذحٌؼرِٛ ٚجٌطؿ

 . فٓطىْٛ جٌٕطحتؽ ١ْثس ِٚه١رس ٣ٌِحي

 

 : اىَقٍّ٘اخ اىشخصيّح ىيْجاح

 ٍّٟجٌّٓطٜٛ جٌؼ. 

 ِّس ْٚؼس ج٩ّ٠٨ع  .جٌػمحفس جٌؼح

 جًٌوحء ٍْٚػس جٌرى٠ٙس. 

 ج٨ضُّجْ جٌٕفٟٓ ٚجٌطٓحِف ٚػىَ ج٨ٔفؼحي. 

 ًّجٌطفحؤي ٚجٌكّحِ ٌٍؼ. 

 لّٛز جٌٗه١ّٛس. 

 ٍٖٙػٕح٠طٗ ذّظ. 

 ِْٚغ ج٢ن٠ٍٓ ج٠٦ؿحذ١س ٌٚٚـ جٌطؼح. 

 ٗجْطٗؼحٌٖ ٌٍْحٌط. 

 جٌؼًّ جٌّٕظُّ ٚجٌىحًِ ٚجٌىل١ك. 

 ٗض١ًٚٛ جٌّؼٍِٛحش ٌط٩ذ. 

 ٓقّحْٗ ٚقرٗ جٌٕفغ ٣ٌن٠ٍ.  

 : اىيقاء األٗه ٗدٗسٓ في ذص٘س اىطالب ىَؼيٌَٖ

 

ّْ ٌمحءن ج٤ّٚي ذحٌط٩خ ٌٗ أ١ّّ٘س لٜٛٛ فٟ ضٗى١ً ِٓطمرً جٌؼ٩لس ذ١ٕه ٚذ١ُٕٙ جػٍُ ٔط١ؿس فىػ١ٍج ِح ضإغٍّ  .أ

يٌه ضغ١١ٍ أٚ ضٛك١ف ًٖ٘ جٌٕظٍز؛ ًٌج ٠ؿد  ً٘ج جٌٍمحء فٟ ٔظٍز جٌط٩خ ٌٍّىٌِّ، ذك١ع ٠ٛرف ِٓ جٌٛؼد ذؼى

ًّ ولّس   .ٚػٕح٠س ًٌٙج جٌٍمحء ػ١ٍه أْ ضىْٛ قًٌج ، ٚأْ ضهط١ّ ذى

 

 : اىقذٗج اىَذسّط
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ضٗ فٟ نٍمٗ، ٚػٍّٗ، ج٤ػٍٝ، ٠ٚطّّٕٝ أْ ٠ىْٛ ٔٓهس ِٕٗ ، ٠ٚكطًٞ نطٛج ٠ٍٜ جٌطحٌد فٟ أْطحيٖ جٌّػً

جٌٛجؾد  ٚفٟ ؾ١ّغ قٍوحضٗ ْٚىٕحضٗ ، ٚئيج وحٔص ًٖ٘ ٔظٍز جٌط٩خ ئٌٝ أْحضًضـُٙ فأّٗ ِٓ ,ٚٔرٍٗ، ٚفٍٟٗ

ِٓ ِرحوب ِٚح ٠ٍٗقْٛ ِٓ ل١ُ  ػٍٝ ٘إ٨ء أْ ٠ىٛٔٛج لىٚز ٚحٌكس ٤ذٕحتُٙ جٌط٩خ ، ّٚٔحيؼ ٌف١ؼس ٌّح ٠مٌٍْٚ

ًً ق١ّس ضؼىّ  ح١ٌحش ٔحذؼس، ِٚح ٠ٌّْٛٛٚ ِٓ فٟحتً ، ِٚح ٠ٍّْْٛ ِٓ ِػ ِٓ ِىحٌَ ج٤ن٩ق ، ٚأْ ٠ىٛٔٛج ٌٚٛجُ

ذٗ، ١ٙ٠ٚرْٛ ذحٌط٩خ ػٍٝ ٌٍٞٚز جٌطُجِٗ وه١ّ ١ٍْ فٟ جٌك١حز، ٖٚؼحٌ  قم١مس جٌٍٓٛن ج٤ِػً جًٌٞ ٠ٕحوْٚ

  . ٚػ١ٔ٩طُٙ ٠ٍفؼٛٔٗ فٟ ٍُْ٘

 

ّْ جٌٍّء ١ٌؼًٌ جٌط٩خ ق١ٓ ٠ٍْٚ ج٤ْطحي جًٌٞ ٠ىػُٛ٘ ئٌٝ جٌٛىق، ٚ٘ٛ ٠ىًخ، ٚق١ٓ ٠ٍٚٔٗ  جٌطكٍّٟ ذف١ٍٟس ٚئ

ُّ جٌٛلص جٌّكّىو ٠ٚمٟٟ  ٠ّّؿى ج٦ن٩٘، ١ٗ٠ٚى ذح٤ِحٔس، ِٚغ يٌه ٠ٓطٙطٍ ذٛجؾرٗ ف٩ ٠كٍّٟ جٌىٌِٚ ٨ٚ ٠طّ

جٌكحي ؟ ً٘  ٠م١ٟٙح وجنً جٌفًٛ ف١ّح ٨ ٠ؿىٞ ٨ٚ ٠ف١ى . فّح ػٓٝ أْ ٠طٛلّغ ِٓ جٌطحٌد فٟ ًٖ٘ جٌفطٍز جٌطٟ

ج٨لطىجء ذفؼً ج٤ْطحي أَ ذمٌٛٗ .  أْطحيٖ جٌىجػٟ ئٌٝ جٌف١ٍٟس ٠ؼرع ذحٌف١ٍٟس، ٕٔطظٍ ِٕٗ ذؼى أْ ٌأٜ ذؼ١ٕ١ٗ

أوػٍ ِٓ ضأغ١ٍٖ ذاٌٖحوجضٗ . ٠مٛي هللا ضؼحٌٝ : ) ٠ح أ٠ٙح ج٠ًٌٓ  يٌه ٤ْ ج٤ْطحي جٌٍّذٟ ٠إغٍ فٟ جٌط٩خ ذٍٓٛوٗ

  : ٠مٛي جٌٗحػ٨ٍ ضفؼٍْٛ، ورٍ ِمطحً ػٕى هللا أْ ضمٌٛٛج ِح ٨ ضفؼٍْٛ ( ٚ إِٓٛج ٌُ ضمٌْٛٛ ِح

 

 .ػحٌ ػ١ٍه ئيج فؼٍص ػظ١ُ ٨ ضٕٗ ػٓ نٍك ٚضأضٟ ِػٍٗ

 

ٍّح ٗعؼح االطاّلع  : اىثقافح اىؼا

 

ّْ ِحوّضُٙ جٌؼ١ٍّّس ضىفٟ ٌؿؼٍُٙ ِٓ جٌّى١ٌّْٓ جٌٕحؾك١ٓ وْٚ قحؾس ئٌٝ لىٌ ٠ؼطمى ذؼٝ ِٓ  جٌّى١ٌْٓ أ

ّٓ ً٘ج ج٨ػطمحو نح٠ة ِٓ أْحْٗ، فحٌػمحفس جٌؼ ِّس، ٌٚى ٌٍّؼٍُّ ِّٙح وحْ ضهّٛٛٗ؛ ٚيٌه  حِّس ٠ٌٍّٚٞسجٌػمحفس جٌؼح

ّْ جٌط٩خ ٠فطٍْٞٛ وجتّح فٟ ِؼٍُّّٙ أّٔٗ وجتٍز ًّ ْإجي  أ ًّ ٚلص ئؾحذس ٚك١كس ٌى ِؼحٌف وحٍِس، ٚػٕىٖ فٟ و

ّٞ ِٛٞٛع. ٚئيج أنفك جٌّؼٍُّ فٟ ج٦ؾحذس ػٓ أْثٍس ٘إ٨ء جٌط٩خ ْم١ ِٓ ػ١ُٛٔٙ، ٖٚىّىٛج فٟ ػٍّٗ  فٟ أ

ِّس  .ٟ ِؿحي ضهّٛٛٗذّح فٟ يٌه ف ػح

 

 : ٍظٖش اىَذسط

 

١٘ٚثطٗ. فحٌّظٍٙ جٌكٓٓ ٌٗ أغٍ ١٠د فٟ ٔفِٛ جٌط٩خ، ٚػٍٕٛ ِٓ ػٕحٍٚ  ػٍٝ جٌّىٌِ أْ ٠ؼطٕٟ ذّظٍٖٙ

أٍّ٘ٗ،  جٌٛك١كس. ِٚٓ ٔحق١س أنٍٜ ٠طأغٍ جٌط٩خ ذّىٌُْٙ، فايج ج٘طُ ذّظٍٖٙ فؼٍٛج يٌه، ٚئْ جٌر١ثس جٌطؼ١ّ١ٍس

جٌػ١حخ جٌغح١ٌس، ٚئّٔح جٌّطٍٛخ ج٨ػطىجي.  ذحٌّظٍٙ، جٌّرحٌغس فٟ ج٠ٌُٕس، ٚجٌضىجء جضرؼٖٛ فٟ يٌه. ٨ٚ ٠ؼٕٟ ج٨٘طّحَ

 .ٚجٌػٛخ، ِٓ ج٤ٌِٛ جٌطٟ ضٍضر١ ِرحٍٖز ذّظٍٙ جٌّىٌِ ١٘ٚثطٗ ِٚٓ ٔحق١س أنٍٜ فاْ جٌٕظحفس فٟ جٌرىْ

 :ثقح اىَذسط في ّفغٔ ٗقذساذٔ

 

 ٗ، ِطّىٕحً ِٓ ِحوّضٗ، ػحٌفحً ذطٍجتك ضى٠ٌٓٙح،أوجء ١٠رحً، ئ٨ ئيج وحْ ٚجغمح ِٓ ٔفٓ ٨ ٠إوٞ جٌّىٌِ ػٍّٗ

ِٚٙحٌجضٗ، فاْ يٌه  ِطّٓىحً ذح٤ن٩ق جٌط١رس، ٚجٌٍٓٛن جٌكٓٓ. أِح ئيج وحْ ل١ًٍ جٌػمس فٟ ٔفٓٗ ٚلىٌجضٗ

ػٍٝ قحي. ِّح ٠ؿؼً جٌط٩خ  ٠ٕؼىّ ػٍٝ ػٍّٗ، ٚػٍٝ ػ٩لحضٗ ذط٩ذٗ، فٙٛ ِطٍوو، ِطمٍد، ٨ ٠ػرص
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جٌّىٌِ، ئوجٌز جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس، ئوجًٌز  ٓ ِحوز. ِٚٓ جٌٛؼد ػٍٝ ِػً ً٘ج٠طٗىىْٛ ف١ّح ٠ؼٍٞٗ ػ١ٍُٙ ِ

 . ٚك١كس، ١ٍّْس

 

 : جي٘ط اىَذسط ػيٚ اىنشعي

 

جٌٍغس ١٠ٍس ٚلص جٌىٌِ؛ ٤ْ ػٍّٗ ٠ططٍد وػ١ٍجً ِٓ جٌكٍوس ٚجٌٕٗح٠. ٚ٘ٛ ٨  ِٓ جٌهطأ أْ ٠ؿٍّ ِىٌِ

جٌّؼ١ٕس،  ٠رحش جٌٗف١ٙس، ٚجْطؼّحي جٌْٛحتًجٌم١حَ ذؼٍٜ جٌىٌِ، ٠ٍٚـ ج٤ْثٍس، ٚضٛؾ١ٗ جٌطىٌ ٠ٓطط١غ

٠رٍقٗ. ِّٚح ٨ ٖه ف١ٗ، أْ  ٚض٠ٛٗك جٌط٩خ، ِٚطحذؼس ِح ٠مِْٛٛ ذٗ ِٓ أػّحي، ٚ٘ٛ ؾحٌّ ػٍٝ ِمؼىٖ ٨

 .ِٕٙح:ئيج وحْ ٠ٍِٟحً، أٚ ور١ٍ جٌٓٓ، أٚ وحْ ِؼٛلحً  ٕ٘حن قح٨ش ٠ّٓف ٌٍّىٌِ ف١ٙح ذحٌؿٍِٛ ػٍٝ جٌىٍْٟ،

 

 : اىرؼاٍو ٍغ اىطالب

 

وجتّحً ذحٌطّأ١ٕٔس ٚج٤ِٓ، قطٝ ٠ٓحػىُ٘ ػٍٝ جٌطٍو١ُ ٚج٨ٔطرحٖ، ٚأْ ٠ىْٛ ق١ٍّحً  ٝ جٌّىٌِ أْ ٠ٗؼٍ ٩٠ذٗػٍ

جٌٛغ١ٍز، ٚغ١ٍ  ضؼحٍِٗ ِؼُٙ، ٚأْ ٠طؿٕد جٌغٟد ٚج٨ٔفؼحي، فٟ وً ِٛلف، ٚأْ ٠طؿحَٚ ػٓ أنطحء جٌط٩خ فٟ

٠حلطُٙ، ٚأْ ٠ّٕكُٙ جٌفٍ٘ ٌٍطؼر١ٍ  خ فٛقجٌّمٛٛوز، ِح وجِص ٨ ضفٓى ذ١ثس جٌطؼ١ٍُ، ٚػ١ٍٗ أ٨ ٠كًّ جٌط٩

ذىٌٚ جٌٍّٖى ٚجٌّٛؾٗ، ٨ وٌٚ جٌّط١ٍٓ، جًٌٞ ٠فٍٜ  ػٓ ق٠ٛ١طُٙ ٚٔٗح٠ُٙ، ٚجٌّطٍٛخ أْ ٠مَٛ جٌّىٌِ

 ذح٦لٕحع ٚج٨لطٕحع . ٠ٕٚرغٟ أْ ٠ىٌن جٌّىٌِ أْ ألٍٛ ٠ٍ٠ك ١ًٌٕ جقطٍجَ ٩٠ذٗ ، ئّٔح جٌٕظحَ ذحٌؼمحخ ٚجٌؼٕف، ٨

 .وضٗ، ٚلىٌضٗ ػٍٝ ػٍٞٙح، ٚئ٠ٛحٌٙح ٌط٩ذٗ ذأفًٟ ج٤ْح١ٌد٠ىّٓ فٟ ضّىٕٗ ِٓ ِح

 

 : حفع أعَاء اىطالب

 

جٌط٩خ ِٓ جٌرىج٠س، ٚأْ ضطؼٍف ئٌٝ ٖه١ٛحضُٙ، ٚضىٌن نٍف١حضُٙ ٚج٘طّحِحش وً  ِٓ ج٤فًٟ أْ ضكفع أّْحء

أٔه ِٙطُ ذ جقفع أّْحء ٩٠ذه؛ ٌطهٍك ٔٛػح ِٓ ج٤ٌفس ٚجٌك٠ٛ١س فٟ جٌٛف، ٌٚطؼطٟ ٩٠ذه جٌٗؼٌٛ . ُِٕٙ

ِهطٍفس، ٚضٓحػىن وًٌه ػٕى  ذُٙ. ٚضؼ١ٕه ِؼٍفس ج٤ّْحء ػٕى ضٛؾ١ٗ ج٤ْثٍس، أٚ ضى١ٍف جٌط٩خ ذأػّحي

أفًٟ ج٤ْح١ٌد جْطهىجَ أّْحء جٌط٩خ فٟ  جٌطم٠ُٛ جٌٛفٟ ٌىً ٠حٌد فٟ جٌٕٗح٠ جٌٛفٟ ٚجٌّٗحٌوس. ِٚٓ

ّْحء جٌط٩خ، ِٕٙح ضٍو٠ى جٌّىٌِ ْٚحتً ضٓحػى ػٍٝ قفع أ ذؼٝ ج٤ِػٍس ٚجٌىٌِٚ ٚجٌكٛجٌجش. ٕٚ٘حن ػىز

ٚؾٍٙجً، ِٚكحٌٚس جٌٍذ١ ذ١ٓ جُْ جٌطحٌد ٩ِِٚف ٚؾٙٗ، أٚ جٌّىحْ جًٌٞ ٠ؿٍّ  ٨ُْ جٌطحٌد ػىز ٍِجش ٍْجً 

جٌّؼٍفس  ِٓ ًٖ٘ ٔحق١س أنٍٜ، ػٍٝ جٌّىٌِ أْ ٠ٗؿغ ٩٠ذٗ ػٍٝ ِؼٍفس ذؼُٟٙ ذؼٟحً، ٚج٦فحوز ف١ٗ. ِٚٓ

 . أغٕحء جٌطى٠ٌرحش جٌٗف١ٙس

 

 : شاً ٗاىخ٘فتيِ االحر

 

جٌهٛف فٟ لٍٛخ ٩٠ذٗ؛ فحٌهٛف ل١ى ٠م١ى ػمً ج٦ٔٓحْ ٌٚٚقٗ ؛ ئي ٠ٛؼد جٌطؼٍُ فٟ  ٠هطة جٌّىٌِ، ئيج ٌَع

جٌهح٠ة، ئنفحق  ٠ه١ُِّ ػ١ٍٗ جٌهٛف ٚجٌٍ٘رس، ٚن١ٗس جٌٛلٛع فٟ جٌهطأ. ٨ٚ ٠طٍضد ػٍٝ ِػً ً٘ج جٌٍٓٛن ؾٛ

جٌطفى١ٍ ٚج٨ذطىحٌ، ٚجٌمىٌز ػٍٝ جضهحي  ٍس، وك٠ٍسجٌط٩خ فٟ جٌىٌجْس فكٓد، ٚئّٔح جٌمٟحء ػٍٝ أ١ٖحء ؾ١ّ
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ذًٌٚ ٨ ضّٕٛ ئ٨ فٟ ؾٛ ِٓ ج٤ِٓ ٚج٩ٌَٓ ٚج٠٨ّثٕحْ . ًٚ٘ج  جٌمٍجٌجش، ٚقً جٌّٗى٩ش، ٌٚٚـ جٌّرحوٌز. ًٖٚ٘

 .جٌّىٌِ جٌىفء جٌٕحؾف ِح ٠ٓؼٝ ئٌٝ ضكم١مٗ

 

 : حشمح اىَذسط داخو اىصف

 

ْٛ جٌّىٌِ ١ٗٔطحً، ٠طكٍن فٟ جٌٛف، ٠ٚطؿٛي ذ١ٓ ٩٠ذٗ فٟ جٌك٠ٛ١س، ٠ؿد أْ ٠ى ٦وٓحخ جٌىٌِ ٠ُِىجً ِٓ

جٌّىٌِ  ٠إوْٚ ج٤ٔٗطس، ١ٌٓحػى ِٓ ٠كطحؼ ُِٕٙ ئٌٝ جٌّٓحػىز. أِح أغٕحء ػٍٜ جٌىٌِ، فؼٍٝ قىٚو، ُٚ٘

جٌط٩خ، ٠ٚؼٛق ضٍو١ُُ٘،  أْ ٠مف أِحَ جٌط٩خ، ٌٚطىٓ قٍوطٗ فٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ذكٓحخ، قطٝ ٨ ٠ِّٗٛٔ جٔطرحٖ

 .ٍْٚػس ضٕمٍٗ ِٓ ِىحْ ئٌٝ ِىحْ آنٍذىػٍز قٍوطٗ، 

 

 :اإلداسج اىصحيحح داخو اىصف

 

ذ١ثس ضٓحػى ػٍٝ جٌطؼٍُ . ِٚٓ ج٤ْح١ٌد جٌطٟ ٠طرؼٙح جٌّىٌِ ِح ٠ٍٟ : ئٍٖجن  ٠ٓؼٝ جٌّىٌِ ئٌٝ نٍك

 ٚآٌجتُٙ ٚغمحفحضُٙ، جٌّٕحلٗس ٚجٌكٛجٌ، ٚضرحوي جٌٍأٞ، ِٕٚف جٌط٩خ فٍٚحً ِطىحفثس، ٚجقطٍجَ جٌط٩خ جٌط٩خ فٟ

ٌٍطؼٍُ، ٚئٖحػس ٌٚـ جٌٍّـ فٟ جٌٛف، ٚػىَ جٌطؼحٌٟ  ٚنٍك ؾٛ ِٓ جٌػمس ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ٩٠ذٗ، ٚئغحٌز وجفؼ١س جٌط٩خ

ػٍٝ أٔفُٓٙ. ئْ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ ج٤ْح١ٌد ١ٙ٠ة جٌؿٛ جٌّٕحْد ٌٍطؼٍُ،  ػٍٝ جٌط٩خ، ٚؾؼً جٌط٩خ ٠ؼطّىْٚ

 .جتُٙضؼٍُّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ِّح ٠إوٞ ئٌٝ ضك١ٓٓ أو ٠ٚكرد جٌط٩خ فٟ

 : ذْظيٌ قاػح اىذسط

 

ػٍٝ جٌطفحػً ذ١ٓ جٌط٩خ، ٚؾؼً جٌطؼٍُ ػ٩ًّ ضؼح١ٔٚحً، ٕٚ٘ح ٠ٓطهىَ جٌٕٗح٠  ضمَٛ ٠ٍجتك ضؼ١ٍُ جٌٍغحش جٌكى٠ػس

جٌىٌجْس،  ٩٠خ( .ٚذٕحء ػٍٝ ًٖ٘ جٌٕظٍز، ٠ٕرغٟ ضٕظ١ُ لحػس 4أٚ 3ذ١ٓ ٠حٌر١ٓ( أٚ ٔٗح٠ جٌف٠ٍك )) جٌػٕحتٟ

  . ٚجٌّىٌِ ِٓ ٔحق١س أنٍٜ ٌط٩خ ف١ّح ذ١ُٕٙ ِٓ ٔحق١س، ٚذ١ٓ جٌط٩خذك١ع ض١ٍٓ ػ١ٍّس جٌطٛجًٚ ذ١ٓ ج

 : ٍشاقثح اىطالب أثْاء اىذسط

 

 أغٕحء جٌىٌِ أٍِ ُِٙ، قطٝ ٌٛ ضكممص جٌر١ثس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌٛك١كس، ٤ْ ضؼٍُ جٌٍغس ٍِجلرس جٌّىٌِ ٌٍط٩خ

جٌطحٌد ضٗغٍٗ أق١حٔحً أٌِٛ  وّح أْ ج٤ؾٕر١س، أٍِ ٖحق ػٍٝ جٌٕفّ، ِّح ٠ىفؼٙح ئٌٝ جٌٍٙٚخ ِٓ ٚلص ئٌٝ آنٍ .

ػٓ ِطحذؼس جٌىٌِ، ػٍٝ جٌّىٌِ أْ ٠ٍجلد جٌط٩خ  جٌك١حز، ِّح ٠كٛي ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جٌطٍو١ُ، ٌٚث٩ ٠ٍٕٛف جٌط٩خ

ٌٗ، أْ ذؼٝ جٌّى١ٌْٓ، ٠ٗغٍْٛ أٔفُٓٙ ذأٌِٛ ٨ ػ٩لس ٌٙح ذحٌىٌِ،  ٚجقىجً ٚجقىجً، ٚذحْطٍّجٌ. ِّٚح ٠إْف

 . ْٛ ذؼ١ىجً، ٠ٚؿؼً ف٠ٍمحً آنٍ ُِٕٙ، ٠ٍؿأ ئٌٝ جٌٍٙؼ ٚجٌٍّؼ فٟ جٌٛفجٌط٩خ ٠ٍٓق ًٚ٘ج ٠ؿؼً ذؼٝ

 : طالب ّائَُ٘ في اىصف

 

ذؼٝ جٌط٩خ ٔحت١ّٓ، ٚجٌّىٌِ ٠ٍٗـ ذٛٛش ٠ؿٍؿً وحٌؿٍِ ؟! ٨ ضؼؿد،  ِح لٌٛه ئيج ونٍص ٚفحً، ٚٚؾىش

ضمغ جٌّٓإ١ٌٚس ٕ٘ح ذؼٝ ج٤ق١حْ، ٚ٘ٛ ِإٍٖ ػٍٝ ٚؾٛو نًٍ ِح فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ. ٚ فًٙج ِٗٙى، ٠كىظ فٟ

قىظ ِػً ً٘ج  جٌّىٌِ، فٍٛ أْ ٩٠ذٗ ٚؾىٚج فٟ وٌْٗ ٔفؼحً، ٚأقٓٛج ذٟٗء ِٓ جٌّطؼس، ٌّح ٔحِٛج. ئيج ػٍٝ

فٟ ِحوز جٌىٌِ: ً٘ ٟ٘  فٟ جٌٛف، جًٌٞ ضمَٛ ذطى٠ٌٓٗ فحْأي ٔفٓه: ٌّحيج ٠ٕحَ ٘إ٨ء جٌط٩خ؟ جٔظٍ
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ٚجْأي ٔفٓه: ً٘ جٌؼ٩لس ذ١ٕه ٚذ١ٓ  ٖحتمس؟٩ِتّس ٌٍط٩خ؟ ٚجٔظٍ فٟ أْح١ٌد ضى٠ٌٓه: ً٘ ٟ٘ فؼحٌس ٚ

 . ج٤ْثٍس، ضمٛون ئٌٝ ِٛىٌ جٌهطأ ٩٠ذه ضمَٛ ػٍٝ جٌٛو ٚجٌّكرس؟ ئْ ج٦ؾحذس ػٓ ًٖ٘

 

 : ٍؼاقثح اىطالب

 

فىُ ِٓ ِىٌِ ٍٞخ ٠حٌرحً فٟ ْحػس غٟد، فٓرد ٌٗ ػح٘س، وّح أْ  جٌّىٌِ جٌىفء ٨ ٠ٍؿأ ئٌٝ جٌٍٟخ،

٠ٌِّٛى فٟ ٔفٓٗ جٌهٛف ٚجٌؿرٓ، ٚوٍج١٘س جٌّىٌِ، ٚذغٝ جٌّحوز جٌطٟ جٌطحٌد، ٚ جٌٍٟخ ٠مٟٟ ػٍٝ ٖه١ٛس

جٌكٓٓ، ٚلى  ٚػٍٝ جٌّىٌِ أْ ٠ٍؿأ ئٌٝ أْح١ٌد أنٍٜ غ١ٍ جٌٍٟخ، فأق١حٔحً ضىفٟ ج٦ٖحٌز، ٚجٌطٛؾ١ٗ .٠ؼٍّٙح

ًٌّ جٌطحٌد، ًٌٕٖٚٔ ئيج جٌضىد جٌهطأ ٍِز غح١ٔس، فايج ٌُ ٠ٕطٗ، َؾٍٔحٖ ذؼٝ ذحٌمٛي، وْٚ ٖطُ، أٚ ْد. فٟ  ٔك

ِمؼى آنٍ ذحٌٛف. ٚػ١ٍٕح أْ ٔر١ٓ ٌٍطحٌد ٠ر١ؼس جٌهطأ،  جٌكح٨ش، ٔطٍد ِٓ جٌطحٌد جٌّٗحغد، أْ ٠طكٛي ئٌٝ

 .ذاذىجء ٌأ٠ٗ، ٚجٌىفحع ػٓ ٔفٓٗ جًٌٞ جٌضىرٗ، ٚأْ ّٔٓف ٌٗ

 

 : دٗس اىَذسط

 

جٌٛف، ِٚٓ  جٌّٛؾٗ ٚج١ٌٍّٓ ٌٍؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس، جًٌٞ ٠ى٠ٍ ج٤ٔٗطس وجنً ئْ وٌٚ جٌّىٌِ ج٤ْحِ، ٘ٛ وٌٚ

ِؼطّى٠ٓ  جٌّٕحيؼ ٌٍط٩خ، ٚضٕر١ُٙٙ ٌّح ٠مؼْٛ ف١ٗ ِٓ أنطحء، ٚضٗؿ١ؼُٙ ػٍٝ ضٛك١ف ج٤نطحء، يٌه ػٍٞٗ

٠مَٛ ذح٤ٔٗطس ٔفٓٙح؛ فًٙج  ػٍٝ أٔفُٓٙ، ِح أِىٓ . ئْ جٌّىٌِ جٌىفء، ٘ٛ جًٌٞ ٠ٛؾٗ جٌؼًّ، ٠ٚى٠ٍٖ، ٨ٚ

ذح٤ٔٗطس جٌطٟ ٠ٕرغٟ أْ ٠مَٛ ذٙح ٩٠ذُٙ. ِٚٓ  وٌٚ جٌط٩خ . ٠ٚهطة ذؼٝ جٌّى١ٌْٓ، ػٕىِح ٠مِْٛٛ أق١حٔحً 

٠ٚفَٛ ذ١ٕٛد ج٤ْى ِٓ جٌىٌِ، ٚذًٙج ٠كٛي جٌط٩خ ئٌٝ ِؿٍو  جٌهطأ أْ ٠كطىٍ جٌّىٌِ جٌؼًّ فٟ جٌٛف،

 .ِٓطّؼ١ٓ

 

 :دٗس اىطالب

 

جٌّهطٍفس، ٚج٠ٍد ُِٕٙ جٌّٗحٌوس ذحٌكى٠ع ٚجٌٕمحٔ ذحْطٍّجٌ. ٚجقًٌ  ٖؿغ جٌط٩خ ػٍٝ جٌم١حَ ذح٤ٔٗطس

ٚضى٠ٛٓ  ج٦ٌمحء ٚجٌطٍم١ٓ؛ فحٌطى٠ٌّ ١ٌّ ِؿٍو ػ١ٍّس ٔمً ِؼٍِٛحش، ٚئّٔح ضؼى٠ً ٌٍٍٓٛن، ٛء ئٌٝ أْح١ٌدجٌٍؿ

جٌطؼ١ّ١ٍس؛ فُٙ ج٠ًٌٓ ٠ٓطّؼْٛ،  ٌٍم١ُ ٚج٨ضؿح٘حش جٌٍّغٛخ ف١ٙح. ئْ وٌٚ جٌط٩خ ٘ٛ جٌم١حَ ذؿ١ّغ ج٤ٔٗطس

َٛ جٌّىٌِ ذحٌطىنً، ئ٨ ػٕى ٚلٛع أنطحء ور١ٍز جٌّهطٍفس. ٨ٚ ٠م ٠ٚطكىغْٛ، ٠ٚمٍؤْٚ، ٠ٚىطرْٛ، ٠ٚإوْٚ جٌفؼح١ٌحش

 . ج٤ٌٚٝ ِٓ ضؼ١ٍُ جٌٍغس(. ٚذّؿٍو ضٛك١ف ج٤نطحء ٠ٛجًٚ جٌط٩خ جٌؼًّ )ٚذهحٚس فٟ جٌٍّقٍس

 

 :حشمح اىطالب داخو اىصف

 

ج٤ق١حْ، ٚٔكٓ ٔطكٍن. ٚذٕحء ػٍٝ ً٘ج ٠ٓطكٓٓ أْ ٠ّٓف جٌّىٌِ ٌٍط٩خ  ٔٓطؼًّ جٌٍغس فٟ وػ١ٍ ِٓ

 وجنً جٌٛف، ُٚ٘ ٠إوْٚ ج٤ٔٗطس جٌّهطٍفس. ِٚٓ جٌهطأ أْ ٔفٍٜ ػٍٝ جٌط٩خ جٌؿٍِٛ ػٍٝ ًذحٌكٍوس ٚجٌطٕم

٠ٍ٠ك ف٠ٍك ِٓ جٌط٩خ.  جٌّمحػى، ذٗىً وجتُ، أٚ ّٕٔؼُٙ جٌكٍوس. ئْ وػ١ٍجً ِٓ جٌطى٠ٌرحش ضإوٜ غٕحت١حً، أٚ ػٓ
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فًٟ أْ ض١ٙة جٌفٍ٘ ٌٍط٩خ؛ ٩َِءُ٘. ِٚٓ ج٤ ٚفٟ ًٖ٘ جٌكح٨ش، ٠طٕمً جٌط٩خ ِٓ ِىحْ ئٌٝ ِىحْ، ١ٌهطحٌٚج

 .ضٍذ٠ٛس، أٚ غمحف١س، و٠ُحٌز جٌّٓحؾى، ٚجٌّطحقف، ٚجٌّٛحٔغ...ئٌم ١ٌهٍؾٛج ِٓ جٌٛف أق١حٔحً، ٌطكم١ك أ٘ىجف

 

 : إثاسج إرَاً اىطالب تاىذسط

 

ٓ ٚضرطؼى ػ أق١حٔحً وٌٚ جٌٍجػٟ، جًٌٞ ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ٠مظحً، ٠ٛي جٌٛلص، قطٝ ٨ ضفٍص أغٕحِٗ، ٠ٗرٗ وٌٚ جٌّىٌِ

جٔطرحُ٘ٙ ئ١ٌٗ، ٚيٌه ذحضرحع  جٌٍّػٝ .١ٌٚكمك جٌّىٌِ ً٘ج جٌٙىف، ػ١ٍٗ ئغحٌز ج٘طّحَ جٌط٩خ ذحٌىٌِ، ٚؾًخ

ٚجٌْٛحتً جٌّؼ١ٕس، ٚجضرحع أفًٟ أْح١ٌد جٌطى٠ٌّ،  وً ِح ٠ٍّه ِٓ ْٚحتً جٌؿًخ وحٌطّػ١ً، ٚج٤ٌؼحخ جٌٍغ٠ٛس،

 . ٚجٌطىٍجٌ، ف١ّح ٠طرؼٗ ِٓ ٠ٍجتك ٚأْح١ٌد ذحٔطظحَ، ٚأْ ٠طكحٖٝ جٌٍضحذس ٚأْ ٠ٍؿأ ئٌٝ جٌطؿى٠ى فٟ ػٍّٗ

 

 : ضثظ اىصف

 

جٌّكحفظس ػٍٝ جٌٕظحَ، ِٚطحذؼس قٌٟٛ جٌط٩خ ٚغ١حذُٙ، ٍِٚجلرس  : ضًّٗ ػ١ٍّس ٞر١ جٌٛف ػىز أٌِٛ، ِٕٙح

ٚئٌٖحوُ٘ ٚضٛؾ١ُٙٙ، ٚئٖحػس ج٤ِٓ ٚجٌٙىٚء ذ١ٓ جٌط٩خ .ِٚٓ ج٦ؾٍجءجش جٌطٟ  ٍْٛن جٌط٩خ وجنً جٌٛف،

ٚج٨ٞطٍجخ أ٨ًٚ  جٌٛف، ِح ٠ٍٟ :أ٨ ٠ىْٛ جٌّىٌِّ ٞؼ١فحً، ػحؾُجً، ٚأْ ٠ؼحٌؽ قح٨ش جٌفٛٞٝ ٞر١ ضٓحػى ػٍٝ

٠ؼٛوُ٘ ضكًّ ِٓإ١ٌٚس ئوجٌز جٌٛف، ٚأْ ٠هٍك  ذأٚي، ٚأْ ضمَٛ ػ٩لطٗ ِغ جٌط٩خ ػٍٝ ج٨قطٍجَ ٚجٌٛىجلس، ٚأْ

ُ قم١مٟ ٚفؼَّحي، أِح ئيج وحْ ج٤ٍِ جٌٛف. ئْ ٞر١ جٌٛف، ٠إوٞ ئٌٝ ضؼٍ ٌى٠ُٙ جضؿح٘حً ئ٠ؿحذ١حً ٔكٛ جٌؼًّ وجنً

 .جٌٛف، فٍٓ ٠طكمك ٖٟء ِٓ يٌه فٛٞٝ وجنً

 

 : ٍِ ٗعائو ضثظ اىصف

 

 . ٠ٓٛو جٌٕظحَ ٚجٌٙىٚء جٌغٍفس، قطٝ ٠طحذغ جٌط٩خ جٌّحوز جٌطٟ ضؼٍٞٙح ذحٔطرحٖ وحًِ ٨ ضرىأ جٌىٌِ ئ٨ ذؼى أْ

ٔظٍجش قحَِس، ٚوٍّحش  ً ٚؾٗ ٌّٓ ٠ػ١ٍ جٌفٛٞٝٚػٕىِح ضكىظ فٛٞٝ، ٨ ضٍؿأ ئٌٝ جٌؼٕف، ٚجٌؼرحٌجش جٌؿحٌقس، ذ

جٌط٩خ، ٨ٚ ضمٍٛ ج٘طّحِه ػٍٝ جٌط٩خ  قى١ّس، ضٗؿؼٗ ػٍٝ ج٨ٟٔرح٠ .َٚع ج٤ْثٍس ٚج٤ٔٗطس ذؼىجٌس ذ١ٓ

٨ ضطٍن فؿٛجش ٚفٍجغحش أغٕحء جٌىٌِ .جٔظٍ ئٌٝ جٌط٩خ  .ج٠ًٌٓ ٠ؿٍْٓٛ فٟ جٌّمىِس، أٚ فٟ أقى جٌؿٛجٔد

ضىػٍ ِٓ جٌطٕمً وجنً جٌٛف، جؾؼً جٌط٩خ ِٗغ١ٌٛٓ ٠ٛجي جٌىٌِ، جْطهىَ  ، ٨ٚذحْطٍّجٌ، ٨ٚ ضؼطُٙ ظٍٙن

 . ؾًخ جٔطرحٖ جٌط٩خ، ٚئغحٌز ئلرحٌُٙ ػٍٝ جٌىٌِ وػ١ٍجً ِٓ ْٚحتً

 

 : غشفح اىذساعح

 

ػىو جٌط٩خ ٚج٤غحظ، ٚأْ ضىْٛ ٚجْؼس ٠ٍِكس .ِٚٓ ج٤فًٟ أ٨ ٠ُ٠ى ػىو  ٠ؿد أْ ضطٕحْد غٍفس جٌىٌجْس، ِغ

ٚجٌّمحػى ٠ٍِكس،  ػ٠ٍٗٓ ٠حٌرحً. ِٚٓ ٔحق١س أنٍٜ، ٠ٕرغٟ أْ ضىْٛ جٌط٠ٛٙس ؾ١ىز، ٚج٦ٞحءز وحف١س، ٝجٌط٩خ ػٍ

جٌّٕحْرس، ِٓ وطد ٚوفحضٍ ٚأل٩َ  ٚأْ ٠ؿٍّ وً ٠حٌد ؾٍٓس ٚك١كس، ٚأْ ضطٛفٍ فٟ جٌٛف جٌْٛحتً جٌطؼ١ّ١ٍس

 . جٌٟٛٞحء ضىْٛ جٌغٍفس ذؼ١ىز ِٓ ِٚٓح٠ٍ ٚنٍجت١، ٌٚٛقحش ٌٚٚٛ، ٚضٓؿ٩١ش ٚٛض١س، ٚأْ
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 ؟ ِحيج ضفؼً فٟ ٚف ذٗ ن١١ٍ ِٓ جٌّرطىت١ٓ جٌكم١م١١ٓ ٚجٌّرطىت١ٓ ج١١ٌّ٘ٛٓ

 

ج١١ٌّ٘ٛٓ )غ١ٍ جٌكم١م١١ٓ(. فايج  لٍّح ٠هٍٛ ٚف ِٓ ن١١ٍ ِٓ جٌط٩خ جٌّرطىت١ٓ قم١مس ٚآن٠ٍٓ ِٓ جٌّرطىت١ٓ

ٚذحٌطحٌٟ ِؼظُ ٚلص  ج١١ٌّ٘ٛٓ ٠ٓطأغٍْٚ ذح٘طّحِه، لحذٍطه ِػً ًٖ٘ جٌّٗىٍس، ٕٔٛكه ذأ٨ ضؿؼً جٌّرطىت١ٓ

ضفمىُ٘ نحٚس ئيج ظٕٛج أْ جٌرٍٔحِؽ فٟ غح٠س جٌٌٓٙٛس. ٖؿؼُٙ ػٍٝ  جٌىٌِ. ٚفٟ جٌٛلص ٔفٓٗ قحٚي أْ ٨

 ٠ّىٓ أْ ٠طٌٛٚج ف١ٙح ِٙحٌجضُٙ ) وحٌٕطك ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ( ، ٨ٚ ضىػُٙ ٠ظْٕٛ أُٔٙ جٌطٍو١ُ ػٍٝ ؾٛجٔد

ْٚطؿى أْ ضفٛلُٙ  ,فٟ ِؼحٚٔس ألٍجُٔٙ ج٢ن٠ٍٓ -ُٙأٚ ِٓ ذؼٟ–ٍِّْٛ ذىً ٖٟء، ٠ّٚىٕه ج٨ْطفحوز ُِٕٙ 

 .جٌرٍٔحِؽ ػٍٝ جٌّرطىت١ٓ جٌكم١م١١ٓ ٍْػحْ ِح ٠ط٩ٖٝ ِغ ضمىِه فٟ

 

 ميف ذغاػذ طالتل ضؼاف اىَغر٘ٙ؟

 

 .ِٓ ُ٘ جٌط٩خ جٌٟؼفحء ِٚٓ ُ٘ جٌط٩خ ج٤ل٠ٛحء –ن٩ي جٌٓحػحش ج٤ٌٚٝ  –ًِٕ جٌرىج٠س  ٕٔٛكه أْ ضطٍّّ

 –قحٚي أْ ضمىَ ٌٗ  ّٓطٜٛ ذؿٛجٌ آنٍ ِٓطٛجٖ أفًٟ، ٚقرًج ئيج وحْ ِٓ أٚىلحتٗ. غُأؾٍّ جٌطحٌد ٞؼ١ف جٌ

جٌر١ص، ٌٚوُ ػ١ٍٗ فٟ جٌٛف ذاػطحتٗ ٠ُِىجً  أٔٗطس ئٞحف١س ٠مَٛ ذأوجتٙح فٟ –ذح٦ٞحفس ئٌٝ جٌٛجؾرحش ج١ٌٌُّٕس 

ح٠ أٚ ٠ٓحٌٚن جٌمٍك ئيج ِح ٠ٍكك ذألٍجٔٗ. ٨ٚ ٠ٕرغٟ أ٨ ٠ىجنٍه ج٦قر ِٓ ج٨٘طّحَ، ٚٚٞف ٌٗ أٔٗ ِطٍٛخ ِٕٗ أْ

 .جٌط٩خ جٌط٩خ ذط١ثٛ جٌطمىَ. ٨ٚ ضّٕ أ٨ ضطٍن ِٕحْرس ئ٨ ٖٚؿؼص ٚقفُش ف١ٙح ِػً ٘إ٨ء ٌأ٠ص أْ ذؼٝ

 

 في اىنراب ؟ ٍارا ذفؼو إرا سأيد أّل ىِ ذغرطيغ أُ ذغطي )ذنَو( مو اىَادج اىري

 

ٌىٓ يٌه لى ٨ ٠طكمك ٤ْرحخ ػى٠ىز. فايج أ٠ى٠ُٙ،  ٠كرً جٌط٩خ ػٍٝ جٌىٚجَ أْ ٠ىٍّٛج جٌىطحخ جًٌٞ ذ١ٓ

ضٛوً ٌٍط٩خ جٌم١حَ ذرؼٝ جٌطى٠ٌرحش نحٌؼ جٌٛف ذحٔطظحَ ) ذهحٚس  ٖؼٍش أٔه لى ٨ ضفٟ ذًٌه، ٠ّىٕه أْ

٠رىأ  ٚجٌمٍجءز وٍٙح أٚ ذؼٟٙح ( ، ٚلى ٠ىْٛ يٌه أوػٝ ٚأٔٓد وٍّح لٍذص ِٓ ٔٙح٠س جٌىطحخ ق١ع ضى٠ٌرحش جٌىطحذس

ٍِٚجؾؼس جٌؿىجٚي جٌهحٚس  ٔفُٓٙ. ذح٦ٞحفس ئٌٝ يٌه ٠ّىٓ أْ ضٛوً ئ١ٌُٙ أٍِ ضٕف١ًجٌط٩خ ج٨ػطّحو ػٍٝ أ

ِػح١ٌٓ؛ ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ٠ىْٛ ِٓ جٌكىّس أْ ضٛوً  ذٍّهٙ جٌٕكٛ ٚجٌطٍجو١د ذؼى أْ ضّٙى ٌُٙ جٌط٠ٍك ذّػحي أٚ

ٌفص أٔظحٌُ٘ فٟ وً غ١ٍ ٚلص جٌىٌِ، ِٚٓ غُ ضٛك١كٙح ِؼُٙ ؾّحػ١حً، ِغ  ئ١ٌُٙ أ٠ٟحً أٍِ قً ج٨نطرحٌجش فٟ

 .ٍِجؾؼس ِح ٌُ ٠ٛفّمٛج ف١ٗ ِٓ ذٕٛو ذحٌٍؾٛع ئٌٝ جٌىٌِٚ جٌّؼ١ٕس ٍِز ئٌٝ ٌٍٞٚز

 

 اىضٍِ؟ ٍارا ذفؼو إرا اّرٖد ٍادج اىذسط قثو أُ يْرٖي

 

ٍ جٌّؼٍُّ لىٌجً ِٓ جٌّحوز ٠ظٓ أٔٙح ضىفٟ جٌُِٓ جٌّهٛٙ ٌٍىٌِ، غُ ٠ىطٗف أٔٗ لى  وػ١ٍجً ِح ٠كىظ أْ ٠كِّٟ

جٔطٙٝ ِٓ جٌّحوز جٌطٟ أػى٘ح. أٚ لى ٠كىظ أٔه ٨ ض٠ٍى أْ ضرىأ جٌىٌِ  جٌُِٓ ػٍٗ ولحتك ِػ٩ً، ٚلىضرمٝ ٌٗ ِٓ 

جٌكحٌس  غ١ٍ ِٛؾٛو٠ٓ، ٨ٚ ضٛو أْ ضرىأ وٌْحً ؾى٠ىجً ضٟطٍ ئٌٝ ئػحوضٗ ذؼى ولحتك. فٟ ًٖ٘ ٤ْ ِؼظُ جٌط٩خ

ٍِٚجؾؼس أٔٗطس جٌّكحوغس ؛ ئي ٠مَٛ  ,حخٕٔٛكه أْ ضٍؿأ ئٌٝ لٛجتُ جٌّفٍوجش جٌّٓحٔىز جٌٍّكمس ذٕٙح٠س ً٘ج جٌىط

 .ِؼظّٙح ػٍٝ جٌؿحٔد ج٨ضٛحٌٟ
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 اىششيظ؟ ٍارا ذفؼو إرا ىٌ يفٌٖ اىطالب اىَادج اىَغَ٘ػح ٍِ

 

ِٓ جٌط٩خ، ِٚٓ غُ ٠كطحؾْٛ ف١ٙح ئٌٝ ِٓحػىز  ٠رىٚ أْ جٌّحوز جٌّٓؼ١س ١ٌٓص ٔٗح٠حً ٖحتمح ِٚكرّرحً ٌىػ١ٍ

٠ؼًّ ذٌٛٛز ٚك١كس، ٚأْ ٌأِ ج١٠ٌٍٗ ٔظ١ف. ٕٚٔٛكه أْ ض١ٙة  هقم١م١س. ضأوى ِٓ أْ ؾٙحَ جٌطٓؿ١ً ٌى٠

جٌؿٙحَ، ٚلى ٠ىْٛ ِٓ جٌّف١ى ٌُٙ أْ ضهرٍُ٘ ػٓ ػىو جٌٍّجش جٌطٟ ْٛف  ٩٠ذه لرً جٌٍٗٚع فٟ ضٗغ١ً

٨ٚ  ,جٌّحوز، ٚأوى ٌُٙ أٔٗ ٨ ٠طٛلغ ُِٕٙ فُٙ وً جٌّفٍوجش جٌطٟ ضٍو فٟ جٌّحوز جٌّّٓٛػس ٠ٓطّؼْٛ ف١ٙح ئٌٝ

ئػحوز ج١٠ٌٍٗ قطٝ ٠ًٓٙ  ؿؼُٙ ٚضمٍظ ئؾحذحضُٙ ِٓ ق١ٓ ٢نٍ. ٞغ جٌؼىجو وجتّحً ػٍٝ جٌٛفٍ، لرًضّٕ أْ ضٗ

أٌوش أْ ضؼٍٜ جٌّحوز جٌّّٓٛػس ػٍٝ وفؼحش.  ػ١ٍه ف١ّح ذؼى ئػحوز ضٗغ١ٍٗ. ٚجْطهىَ ٌَ ج٠٦محف جٌّإلص ئيج

أْ ضرىأ ِٕٗ ، جلٍأ ػٍٝ  ضٓططغ أْ ضؿى جٌّىحْ جًٌٞ ٠ٕرغٟ ٚئيج قىظ نًٍ فٟ جٌؿٙحَ ٤ٞ ْرد ِح، أٚ ٌُ

 .أْ ٠ٓطّؼٛج ئ١ٌٙح ِٓ وطحخ جٌّؼٍُ ِرحٍٖز جٌط٩خ جٌّحوز جٌطٟ ٠ٕرغٟ

 

 :ذذسيظ اىَثرذئيِ

 

ّْ ضى٠ٌّ جٌّرطىت١ٓ ٠كطحؼ ئٌٝ ِٙحٌجش نحٚس ٚلىٌج ِٓ جٌّؼٍفس ذؼٍُ جٌٕفّ؛ ٚجٌؼًّ ِغ جٌّرطىت١ٓ ٠كطحؼ ئٌٝ  ئ

ٚنحٚس ٌىٜ ) ؼ١س ٠ىْٛ ٌى٠ُٙ فٟ أػٍٝ ِٓط٠ٛحضٗ ػحوزٚ٘ٛ ِّطغ ٖحتك ، ٤ْ ِمىجٌ جٌكّحِ ٚجٌىجف , جٌٛرٍ

جٌّرطىت١ٓ لى ضؼَُٛ٘ جٌػمس  جٌّرطىت١ٓ جٌكم١م١١ٓ( ، ق١ع ٠طمىِْٛ ذٍٓػس ٍِكٛظس ٠ّىٓ ل١حْٙح. ٌىٓ ذؼٝ

ج١١ٌّ٘ٛٓ( ِٚٓ غُ ٠ّىٓ أْ ٠ٛحذٛج ذح٦قرح٠ ذىً  ذؼى ػىز ِكح٨ٚش غ١ٍ ِٛفمس ٌٍطؼٍُ )ٚٔمٛى ذُٙ جٌّرطىت١ٓ

ٌى٠ُٙ أفىحٌ ٌجْهس قٛي جٌط٠ٍمس جٌطٟ ٠ٛوْٚ ضؼٍُ جٌٍغس ذٙح؛ فُّٕٙ ػٍٝ  نٍْٚ ِٓ جٌّرطىت١ٌْٓٙٛس. ٕٚ٘حن آ

جٌّرطىت١ٓ  ِٓ ٠ؼطمى أْ قفع جٌّفٍوجش وف١ً أْ ٠مٛوٖ ئٌٝ ضؼٍُ جٌٍغس، وّح أْ ورحٌ جٌٓٓ ِٓ ْر١ً جٌّػحي

 .ح جٌٛغحٌ، ًٚ٘ج ١ٌّ قم١م١حً ٠طؼٍُ ذٙ ٠كٓرْٛ وجتّحً أُٔٙ ٨ ٠ٓطط١ؼْٛ ضؼٍُ جٌٍغس ذحٌٍٓػس ٚجٌىفحءز جٌٍط١ٓ

 

  جَـــــــــــغ

 ذحٌؿحِؼس ج١ِ٩ْ٦س ذحٌّى٠ٕس جٌٍّٗف جٌطٍذٛٞ ذاوجٌز جٌطٛؾ١ٗ

 ػرى ٌذٗ ذٓ قحِى جٌؿٕٟٙ

 ٘ـ23/1/1431

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  ٍٖاساخ إداسج اىصف

 

ول١مس غحٌرحً ( ٌٚىٟ  45 ) ٌىٌِ فٟ ِٛجلف ضؼ١ّ١ٍس وجنً قؿٍز جٌٛف ن٩ي فطٍز ١َِٕس ِكىوز٠طُ ضٕف١ً ج

ضكم١ك أ٘ىجف جٌّمٌٍ ػِّٛحً ٚأ٘ىجف جٌٍّقٍس  ضطكمك ج٤٘ىجف ج٦ؾٍجت١س جٌهحٚس ذحٌىٌِ ٚضُٓٙ ذىٌٚ٘ح فٟ

ؼ١ٍّٓ فٟ جنط١حٌ أٔٗطس ج١ِ٩ْ٦س ؛ ٨ذى أْ ضُٛظَف نٛحتٙ جٌّط جٌطؼ١ّ١ٍس ِٚٓ غُ ج٤٘ىجف جٌؼحِس ٌٍطٍذ١س

 ١ٌُِٚٛٙ ٠ٓؼٝ ذٙح جٌّؼٍُ ئٌٝ ئٖرحع قحؾحضُٙ ٚجْطػحٌز جٌىجفؼ١س ٌى٠ُٙ ٌطكم١ك ضؼٍُ ِٕحْرس ٤ػّحٌُ٘
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ضؼ١ٍّٟ جؾطّحػٟ  فحػً ٠ظٍٙ ف١ٗ جٌط٩خ ِٛج٘رُٙ جٌّهطٍفس ، ٠ٚٛمً ف١ٗ ٍِىحضُٙ جٌؼم١ٍس جٌّطٕٛػس فٟ ؾٛ

 : جٌطٟ ذ١حٔٙح ِح ٠ٍٟ جٌطٕرٗ ًٌٖٙ جٌّٙحٌجش ضٍذٛٞ وجفة ، ٌٚىٟ ٠كمك جٌّؼٍُ ً٘ج جٌؿٛ ٠ٕرغٟ

 

 : أ . ٍٖاسج ضثظ اىصف

 

ٚجٌّكطٜٛ جٌؼٍّٟ  ًٖ٘ جٌّٙحٌز ئ٠ؿحو ؾٛ جؾطّحػٟ ضفحػٍٟ ٠طُ ف١ٗ ج٨ضٛحي جٌفؼحي ذ١ٓ جٌّؼٍُ ٚجٌطحٌد ٚضؼٕٟ

 . فٟ ٞٛء أ٘ىجف جٌّٛلف جٌطؼ١ٍّٟ جٌّكىوز

 

 ّؼٍُ ٚضٕف١ًٖ ٦ؾٍجءجش جٌطٍق جٌّٓطهىِس فٟ ػٍٞٗذٗىً ضٍمحتٟ وجتّحً ذّؿٍو ونٛي جٌ ًٚ٘ج جٌؿٛ ٨ ٠ٛؾى

ٚؾ١ّغ جٌط٩خ ف١ٕٗغً  ٌٍىٌِ ، فحٌٛفٛف جٌطٟ ضىجٌ ذط٠ٍمس ؾ١ىز ٠ٚىْٛ ف١ٙح ج٨ضٛحي ِٓطٍّجً ذ١ٓ جٌّؼٍُ

جٌّطٕٛػس ؛ ضٕٗأ ٤ْ ِؼٍّٗ ٠ّطٍىٓ ٌٚٛز ٚجٞكس ػٓ  جٌط٩خ ؾ١ّؼحً ذأوجء ِح ضططٍرٗ ُِٕٙ ج٤ٔٗطس جٌطؼ١ّ١ٍس

 : ػ١ٍّس ٚلىٌز جضٛح١ٌس ؾ١ىز ِٚٓ ٕ٘ح ٠ّىٕٕح جٌمٛي ئْ ٠ط١ُّْٚ ذىفحءزنٛحتٙ جٌط٩خ ٚ

 

 جٌٛجْؼس ٚجٌٛك١كس + ٍِجػحز نٛحتٙ جٌّطؼٍُ = ٞر١ ٚف ٠ر١ؼٟ جٌهٍف١س جٌؼ١ٍّس

 

ٖؼٍٚج ذٓؼس ػٍُ جٌّؼٍُ ٚضفّٙٗ ٌُٙ ٠ٕؿًذْٛ ٌٍىٌِ ٠ٕٟٚرطْٛ فٟ جٌٛف ذٗىً  ق١ع أْ جٌط٩خ ئيج

جٌّؼٍٚف أْ  ٍف ذؼٝ جٌط٩خ ي١ٕ٘حً ئيج وحْ ج٤ٍِ ػٍٝ جٌؼىّ ِٓ يٌه . ِٚٓذ١ّٕح ٠ٍٓٞ جًٌٍّ ٠ٕٚٛ ضٍمحتٟ ،

جٌّؼٍّْٛ ٠طفحٚضْٛ فٟ ج٨ْطؼىجوجش  جٌط٩خ ٠هطٍفْٛ فٟ جٌطرحتغ ٚفٟ جٌهٍف١س جٌر١ث١س جٌطٍذ٠ٛس ، ٚوًج

؛ ًٌٚٙج ذح٦ٞحفس ئٌٝ ضفحٚضُٙ فٟ جٌؼٍُ ٚجٌّٙحٌجش جٌطى١ٓ٠ٌس  جٌٗه١ٛس ِٚٙحٌجش ج٨ضٛحي ٚجٌطؼحًِ ِغ جٌٕحِ

ضكطحؼ ئٌٝ ػٕح٠س نحٚس ٚئؾٍجءجش ِطٕٛػس ٌطكم١ك جٌؿٛ جٌّٕحْد ٌٍطؼ١ٍُ فٟ قؿٍز  أٚركص ِٙحٌز ٞر١ جٌٛف

  . جٌٛف

 

 : ٗذؼشّف ٕزٓ اىَٖاسج ترؼشيفاخ ػذج اخرشّا ٍْٖا اىرؼشيف اىراىي

 

خ ٚقًف ٍْٛو١س ؾ١ىز ٌىٜ جٌط٩ ٟ٘ ِؿّٛػس ِٓ ج٦ؾٍجءجش ٠ٓطهىِٙح جٌّؼٍُ وجنً جٌٛف ٌط١ّٕس أّٔح٠…

جؾطّحػٟ فؼحي ِٕطؽ وجنً جٌٛف ٚجٌّكحفظس ػٍٝ  أنٍٜ ١ْثس ، ٚض١ّٕس جٌؼ٩لحش ج٦ٔٓح١ٔس جٌؿ١ىز ٚنٍك ؾٛ

 . جْطٍّج٠ٌطٗ

 

 جٌطؼ٠ٍف نطأ ِفَٙٛ ٞر١ جٌٛف ػٕى وػ١ٍ ِٓ جٌّؼ١ٍّٓ جًٌٞ لٛجِٗ ج١ٌٓطٍز ػٍٝ جٌط٩خ ٠ٚطٟف ِٓ ً٘ج

ِٕطؿحً وّح أْ وػ١ٍجً ِٓ  جٌطٍٓطٟ ٨ ٠هٍك ؾٛجً جؾطّحػ١حً  ٚػىَ جٌّٓحـ ٌُٙ ذحٌكٍوس أٚ جٌى٩َ ، فحٌٟر١ جٌٛفٟ

جٌؿٍأز ج٤وذ١س ، ٚجٌطؼر١ٍ ػٓ جًٌجش ٚغ١ٍ٘ح . ذ١ّٕح ذؼٟحً  : ج٤ّٔح٠ جٌٍٓٛو١س جٌؿ١ىز ٨ ضؿى ف١ٗ فٍٚس ٌٍّٕحء ِػً

 ر١س ٔكٛضٛؾى ِغ جٌمٓٛز ٚجٌط١ٍٓ ٚأظٍٙ٘ح جٌؼٕحو ِٚكح٨ٚش جٌٗغد أٚ ج٨ضؿح٘حش جٌٍٓ ِٓ ج٤ّٔح٠ ج١ٌٓثس لى

 .وٍجِحضُٙ جٌطؼٍُ ، فحٌٟر١ جٌطٍذٛٞ ِٓ لِرً جٌّؼٍُ ٠ٕطؽ جٟٔرح٠حً ق٠ٛ١حً ٌىٜ جٌط٩خ ٠كفع ٌُٙ

 

 : إجشاءاخ ٍقرشحح ىضثظ اىصف
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 ٍجونً ئٌٝ ٚفه ِرحٍٖز ِغ ذىج٠س جٌكٛس ٚجقًٌ جٌطأن١ . 

 ضؿٛي ذٕظٍن فٟ أٌؾحء جٌٛف ٍِوُج جٌٕظٍ ػٍٝ جٌّٕٗغ١ٍٓ ػٕه . 

 ٌأْ ٠ٓٛو  ط٩خ قطٝ ٌٛ جٞطٌٍش ئٌٝ أْ ضمف ٚحِطح ذٍ٘س ٨ٚ ضرىأ لرًجقٍ٘ ػٍٝ ؾًخ جٔطرحٖ ج

 . جٌٕظحَ فٟ جٌٛف

 ح ٚجغرص فٟ ِىحْ ٠ٍجن ف١ٗ جٌؿ١ّغ ّٖ  . أٌك ج٩ٌَٓ ذح

 ِلىَ ٌىٌْه ذٟٗء ِٓ جٌكّح . 

 جٔظٍ ئٌٝ جٌط٩خ أغٕحء قى٠ػه . 

 ُٕٙأٍٖن أورٍ ػىو ِٓ جٌط٩خ ِؼه ٍِجػ١ح جٌفٍٚق جٌفٍو٠س ذ١ . 

 جٌّػ١ٍجش ، فحٌؼمً جٌّؿٙى ٨ ٠ٓطط١غ جٌطٍو١ُٔٛع فٟ جْطهىج َ . 

 ضكٍن قٍوس ٘حوتس ٘حوفس . 

 ضكمك أْ ؾ١ّغ جٌط٩خ ٠ّٓؼٛٔه . 

 ٨ ضٛؾٗ ج٘طّحِحً نحٚحً ٤ٞ ٠حٌد فٟ جٌٛف . 

 ٌٚ٨ ضؼ١ِ جٔطرحػحً ذأٔه ػٛرٟ ، ِطًٍِ وجتّحً ،أٚ غ١ٍ ِىطٍظ ذّح ٠ى . 

 ٘ٛٛ٨ ضطٙىُ ذحٌفًٛ وىً ، ٨ٚ ذطحٌد ػٍٝ ٚؾٗ جٌه . 

 ّٔٛع فٟ ٠ٍ٠مس و٩ِه ٨ٚ ضطكىظ ػٍٝ ٚض١ٍز ٚجقىز . 

 ٨ ضٍٕٛف ئٌٝ وطحذس جٌٍّهٙ جٌٓرٌٛٞ ذى١ٍطه ضحٌوح فٍٚس ذ٩ ػًّ ٌٍط٩خ. 

 ً٨ ضظٍٙ ذٌٛٛز غ١ٍ ِٕظّس ٌٚٛ وٕص وًٌه ذحٌفؼ ! 

  ً٨ ضٍوُ ج٘طّحِه ػٍٝ جٌّط٠ُ١ّٓ فم١ أٚ جٌّططٛػ١ٓ ٧ٌؾحذس وجتّح . 

ذىً جٌّٙحٌجش جٌطى١ٓ٠ٌس  ٠طٟف أْ ِٙحٌز ٞر١ جٌٛف ٚفٓ ئوجٌضٗ ٌٙح ػ٩لس ٚغ١مسِٚٓ ًٖ٘ جٌٕٛحتف ٚج٦ؾٍجءجش 

٠ؼطّى ٔؿحـ جٌطى٠ٌّ وىً ًٚ٘ج ِح أوىضٗ وػ١ٍ ِٓ  جٌطهط١ط١س ٚجٌطٕف٠ً١س ٚجٌطم١ّ٠ٛس ٚػٍٝ ٔؿحـ جٌّؼٍُ ف١ٙح

أْح١ٌد جٌّؼٍُ ػٍٝ فحػ١ٍس جٌطى٠ٌّ فأغرطص ٚؾٛو ػ٩لحش ِٛؾرس ذ١ٓ  جٌركٛظ جٌٕف١ٓس ٚجٌطٍذ٠ٛس جٌطٟ أؾ٠ٍص

 .ٔطحتؽ ٍْٛو١س ٍِغٛخ ف١ٙح ٌىٜ جٌط٩خ ذّح فٟ يٌه ضك١ٍُٛٙ ٚجضؿح٘حضُٙ جٌىٌج١ْس فٟ ئوجٌز جٌٛف ٚذ١ٓ

 : ب. ٍٖاسج االعرح٘ار ػيٚ اّرثآ اىطالب

 

جٌٛف١س  جٌّؼٍُ ًٌٖٙ جٌّٙحٌز ِٓ جٌؼٛجًِ جٌّّٙس ٌٕؿحـ جٌكٛس جٌىٌج١ْس فرىٚٔٙح ضظٍٙ جٌّٗى٩ش ٠ُؼى ئضمحْ…

جٌهحٚس ٚج٤٘ىجف جٌطٍذ٠ٛس  ٠ٚٓٛو جٌفًٛ وػ١ٍ ِٓ جٌفٛٞٝ ٚذحٌطحٌٟ ٠ٛؼد ضكم١ك ج٤٘ىجف جٌطؼ١ّ١ٍس ذأٔٛجػٙح

 : ٔكٛ٘ح ِح٠ٍٟ جٌؼحِس . ٚٔمطٍـ ػٍٝ جٌّؼٍُ ٌّٟحْ جٔؿًجخ جٔطرحٖ جٌط٩خ

 ًٙٓجْطٍّج٠ٌس جٔطرحُ٘ٙ  ج٨٘طّحَ ذحٌطهط١١ ٌٍط١ّٙى فٟ أٚي جٌكٛس ٤ْ ض٠ٛٗك جٌط٩خ فٟ جٌرىج٠س ٠

 . ٌكٛس١٠ٍس ج

 ٚقحؾحضُٙ ج٨٘طّحَ ذاػىجو أٔٗطس ضؼ١ّ١ٍس ِٕحْرس ٌهٛحتٙ جٌّٕٛ جٌؼمٍٟ ٌٍط٩خ. 

 ج٨٘طّحَ ذأِػٍس جٌٍذ١ ذحٌٛجلغ . 

 ٌٞٛضؿٕد ج٨ٔمطحع ٤ٞ أٍِ ٌٚٛ ِٓ أؾً وطحذس جٌٍّهٙ جٌٓر . 

 َئػطحء ضٕر١ٙحش ٌٍطحٌد غ١ٍ جٌّٕطرٗ أق١حٔحً ذحّْٗ أٚ ذطٕر١ٗ ػح. 
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 خ فٟ جٌفًٛض٠َٛغ جٌٕظٍ ػٍٝ ؾ١ّغ جٌط٩ . 

 ج٨٘طّحَ ذىٌؾحش جٌٛٛش ٚجْطهىجَ جٌّٛص ذّٙحٌز . 

 ج٨٘طّحَ ذحٌْٛحتً جٌطؼ١ّ١ٍس ٚجٌّؼ١ٕحش جٌر٠ٍٛس . 

 ج٨ٔطمحي ذ١ٓ جٌٛفٛف أق١حٔحً ٚج٨لطٍجخ ِٓ جٌٛفٛف جٌهٍف١س . 

 ٠ٍد ذؼٝ جٌط٩خ ذأّْحتُٙ ٧ٌؾحذس ػٍٝ ْإجي ِح. 

 ٌِٕحلٗس ئؾحذحش جٌط٩خ ذّٛٞٛػ١س ٌٚقحذس ٚى . 

 ٖؼحٌ جٌط٩خ ذحٌكٍ٘ ػ١ٍُٙ ٚجٌٍغرس فٟ ِٕفؼطُٙئ . 

 ئغ٩ق جٌىٌِ ذط٠ٛٗك ٌّٛٞٛػحش جٌّمٌٍ ج٤نٍٜ فٟ قٛٙ لحوِس . 

ِٚىٜ ج٨ٔطرحٖ ػٕى جٌط٩خ  ِٚٓ جٌُّٙ أْ ٠ٕطرٗ جٌّؼٍُ جٌٍجغد فٟ ج٨ْطكٛجي ػٍٝ جٔطرحٖ جٌط٩خ ئٌٝ أْ َِٓ

أْ ٠مىَ ئٌمحءجً ئ٠ّح١ٔحً ٖحتمحً قٛي ِٛٞٛع ٘حَ فطٍز  ٠ُ٠ى وٍّح جَوجو جٌؼٍّ ، ف١ٓطط١غ ِؼٍُ جٌٍّقٍس جٌػح٠ٛٔس

ذ١ّٕح ٠فًٟ ٌّؼٍُ جٌٍّقٍس جٌّطْٛطس أ٨ ٠طؿحَٚ ٌذغ جٌٓحػس ، ٚجٌكى ج٤لٛٝ  ٔٛف جٌٓحػس ِطٍٛس أٚ أوػٍ ،

 . جٌٍّقٍس ج٨ذطىجت١س ٘ٛ ْرغ ولحتك فم١ ٌّؼٍُ

 

 : ٍٗ ذحٌٍُْ ج٢ضِٟٕكٕٝ ج٨ٔطرحٖ جًٌٞ ٠ّىٓ ضّػ١ وّح ٠ٕرغٟ أْ ٠ٕطرٗ جٌّؼٍُ ٌطر١ؼس

 

 : ج٨ٔطرحٖ ذط٠ٕٛؼٗ ٌٍّػ١ٍجش ، ف١ىْٛ جٌّٕكٕٝ ػٕى جٌط٩خ فٟ قٛطٗ ٘ىًج ف١ٓؼٝ ٠٦ؿحو ج٠ٌُّى ِٓ لُّ

 : ج. ٍٖاسج ذْ٘يغ اىَثيشاخ

 

ِٓ أفؼحٌٗ ٚقٍوحضٗ ٠ٍٚجتك ضى٠ٌٓٗ، ٚيٌه ذٙىف ض١١ٕٗ جٌط٩خ ّٚٞحْ جٔىِحؾُٙ  ٠ٚمٛى ذٙح أْ ٠غ١ٍ جٌّؼٍُ

جٌط٩خ . ٚجٌّػ١ٍجش فٟ  ٌه ٠ؼطٟ فٍٚحً ٌٍّجػحز جٌفٍٚق جٌفٍو٠س فٟ ج١ٌّٛي ٚجٌمىٌجش ذ١ٓج٤ٔٗطس وّح أْ ي فٟ

ًٌج ٠ٕرغٟ أْ ٠ٕطرٗ ٌكٍوطٗ فطىْٛ قٍوس ٘حوتس  جٌكٛس جٌىٌج١ْس وػ١ٍز ٚلى ٠ىْٛ جٌّؼٍُ ٔفٓٗ ِٛىٌجً ِػ١ٍجً 

٠غ فٟ ٠رمحش جٌٛٛش ٚٔرٍجضٗ جٌّهطٍفس ػٍٝ جٌٛؾٗ ٚج١ٌى٠ٓ ٠ٍٚجػٟ جٌطٕٛ ٘حوفس ، وّح ٠ٍجػٟ جٌكٍوحش جٌطؼر٠ٍ١س

جٌطفحػً فطحٌز  جٌّؼحٟٔ ، ذً أْ جٌّٛص ذٍ٘س لى ٠ٗىً ِػ١ٍجً ِّٙحً ٌؿًخ ج٨ٔطرحٖ . ٚوًج ضٕٛع ذّح ٠طٕحْد ِغ

وّح أْ جٌط٠ٕٛغ فٟ جْطهىجَ  . ٠ىْٛ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جٌط٩خ ٚضحٌز ِغ جقىُ٘ ٚضحٌز ذ١ٓ جٌط٩خ ذؼُٟٙ جٌرؼٝ

 . جٌٕحذٗ ِؼ١ٕحش ذ٠ٍٛس ْٚٚحتً ّْؼ١س ِطٕٛػس ج ٠ٓطهىَ جٌّؼٍُجٌكٛجِ ٠ؼطرٍ ِٓ جٌّػ١ٍجش جٌؿ١ىز ًٌ

 

 : د . ٍٖاسج حو اىَشنالخ اىصفيح

 

ضىْٛ  ضؼٕٟ قىٚظ جٔمطحع فٟ ج٨ضٛحي ذ١ٓ جٌّؼٍُ ٚجٌطحٌد ٚجٌّكطٜٛ جٌطؼ١ٍّٟ ، ٚغحٌرحً ِح جٌّٗىٍس جٌٛف١س

جٌطحٌد أٚ جٌط٩خ ؾ١ّؼحً  ط١ً ضؼٍٍُْٛوحً ٠ٛىٌ ِٓ جٌطحٌد ٠طؼحٌٜ ِغ أ٘ىجف جٌّؼٍُ جٌطؼ١ّ١ٍس ٠ٚإوٞ ئٌٝ ضؼ

ن٩ًٍ فٟ ٞر١ جٌٛف ٠ٕرغٟ ػٍٝ جٌّؼٍُ  أٚ ضٗط١ص جٔطرحُ٘ٙ . ِٚٓ ٕ٘ح فاْ قىٚظ ِٗىٍس ٚف١س ٠ؼٕٟ

ِٙحٌضٗ فٟ ج٦وجٌز جٌٛف١س ، ٌٚططكمك ج٤٘ىجف جٌطؼ١ّ١ٍس  جٌّٓحٌػس ذكٍٙح ١ٌكحفع ػٍٝ جٟٔرح٠ ٚفٗ ، ٠ّٕٟٚ

) ج٨ٔمطحع ( ٘ٛ جٌٍّجو ٕ٘ح فٟ ِٙحٌز قً جٌّٗى٩ش فأٞ ضٍٛف ٨  ٌٍّٗىٍس جٌٛف١س ٚجٌطٍذ٠ٛس. ًٚ٘ج جٌّؼٕٝ
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١ٌأنً لٍّحً ِٓ  ئٌٝ ج٨ٔمطحع ِٓ لرً جٌط٩خ ٨ ٠ّػً ِٗىٍس ٠ٕرغٟ قٍٙح فّػ٩ً : ل١حَ ٠حٌد ِٓ ِىحٔٗ ٠إوٞ

كىٚوجً ( ػٍٝ ِػحي يوٍٖ جٌّؼٍُ )و٩ِحً ِ ١ٍَِٗ وْٚ جْطثًجْ ٨ ٠ّػً ِٗىٍس . ٚو٩َ ٠حٌر١ٓ ِغ ذؼّٟٙح ضؼ١ٍمحً 

٠ٕرغٟ ػٍٝ جٌّؼٍُ ضٛلغ أْ ٠ٓٛو جٌّٛص جٌّطرك ػٍٝ لحػس جٌٛف  ٨ ٠ّػً ِٗىٍس ِحوجَ ٠ٍْؼحً ِٚإلطحً ، ف٩

 . جٌٕٗح٠ أٚ ضٛضٍ جٌٕف١ٓحش أٚ جٌهٛف ِٓ جٌّؼٍُ ٤ْ يٌه ٠ؼٕٟ نّٛو

 

ٟ ٌٟر١ ٘حوتحً ٚجٌط٩خ فٟ أِحوُٕٙ ٠ٚىْٛ جٌفًٛ غ١ٍ ِٕٟر١ ذحٌّؼٕٝ جٌؼٍّ ٚػٍٝ ً٘ج فمى ٠ىْٛ جٌفًٛ

ٔحضؿس  ٕ٘حن ِٗى٩ش ٚف١س ذحٌّؼٕٝ جٌؼٍّٟ ٌٍّٗىٍس جٌٛف١س، ذ١ّٕح لى ٠ىْٛ فٟ جٌفًٛ ٞٛٞحء جٌٛف ٚضىْٛ

جٌّكطٜٛ جٌطؼ١ٍّٟ ٨ٚ  ػٓ ضٗحٌٚ جٌط٩خ فٟ قً ْإجي أٚ ِٕحلٗس ؾّحػ١س ِغ جٌّؼٍُ قٛي ِكٌٛ ِٓ ِكحٌٚ

 . ٠مىـ ً٘ج فٟ وْٛ جٌفًٛ ِٕٟرطحً ٚجٌّؼٍُ يج فٓ فٟ ئوجٌضٗ ٌٍٛف

 

فٟ فطٍز ١َِٕس ِؼ١ٕس ٘ٛ  ٚجٌه٩ٚس أْ ٔٛع جٌٕٗح٠ جٌٓحتى فٟ جٌفًٛ ٚٔٛع جٌط٠ٍمس جٌطى١ٓ٠ٌس جٌّٓطهىِس

جٌّؼٍُ ِٚٛجفمطٗ ٨ أْ ٠ىْٛ ِغٍٛذح ػٍٝ  جًٌٞ ٠كىو ِٓطٜٛ جٌٟٛٞحء جٌّّٓٛـ ذٗ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ يٌه ذطهط١١

 !ِٟٝ ػٕىِح ٨ ٠ٓطؿد ٌٗ أٍِٖ ٠ٍٛل أق١حٔحً ٠ٚطٛػى ٠ٚٙىو ٠ٚٓىص ػٍٝ

 

  : أعثاب اىَشنالخ اىصفيح

 

٤ْرحخ ذؼٟٙح ِٓ جٌّؼٍُ ٚذؼٟٙح ِٓ جٌط٩خ ؛ فحٌّؼٍُ ٞؼ١ف جٌمىٌجش ، ِٕهفٝ  ضكىظ جٌّٗى٩ش جٌٛف١س

ذ١ٓ  ًْٙ ج٨ْطػحٌز . ٚوًج جٌمحْٟ جٌّطؿرٍ ٚجٌؼٛرٟ جٌُّجؾٟ ٠طٓرد فٟ قىٚظ ِٗى٩ش ِطؼىوز جٌٛٛش ؛

أّٔح٠ ٍْٛو١س غ١ٍ ٠ْٛس  جٌّكر١ أٚ ٠ٍْغ جًٌٍّ ٠ٍؿأ ئٌٝ ٩٠خ جٌٛف . وّح أْ جٌطحٌد جٌؼ١ٕى أٚ جٌّظٍَٛ أٚ

 . ضإوٞ ئٌٝ قىٚظ ِٗى٩ش ٚف١س ِطٕٛػس

 

 جٌٛف١س ئٌٝ : ِٗى٩ش فٍو٠س ِٚٗى٩ش ؾّحػ١س ، ػٍٝ جٌّؼٍُ جٌطف٠ٍك ذ١ٕٙح ١ٌٓطط١غ ٚضٕمُٓ جٌّٗى٩ش

 . ضفّٙٙح ٚقٍٙح ، ٚلى ضطىجنً ف١ّح ذ١ٕٙح أق١حٔحً 

http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/class.aspx 

غ و خل اإلاشىالث   الاحخمانُت الذساظاث جذَس

 

غ في مشاخله اإلاخخلفت و  ٌهخبر أظلىب خل اإلاشىالث أخذ ألاظالُب الحذًثت واإلاهمت في الخذَس

غ الجغشافُا إلى بذاًت اللشن  شير "دالين" إلى أن  02ًشحو اظخخذام هزا اإلاذخل في جذَس , َو

غ ًىمي مهاساث البدث الهلمي نىذ الخالمُز و لزلً ًؿلم  اظخخذام هزا ألاظلىب في الخذَس
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لت اله  لمُت في الخىضل إلي الىخائج و اكتراح الحلٌى .نلُت الؿٍش

 -:حهٍشف اإلاشىالث -

هي ول كػُت غامػت جخؿلب الحل و كذ جىىن ضغيرة في أمش مً ألامىس التي جىاحه ؤلاوعان 

في خُاجه الُىمُت و كذ جىىن هبيرة و كذ ال جخىشس في خُاة ؤلاوعان إال مشة واخذة أو هي خاله 

لخأهذ والحيرة أو الجهل خٌى كػُت أو مىغىم مهين أو خذور ٌشهش منها الخلمُز بهذم ا

 قاهشة مهُىت .

 -حهٍشف أظلىب خل اإلاشيلت : -

عُت التي ًلىم فُه اإلاهلم بذوس إًجابي للخغلب نلي ضهىبت ما جدٌى  أخذ ألاظالُب الخذَس

 بِىت و بين جدلُم هذفه و ليي ًىىن اإلاىكف مشيلت البذ مً جىافش زالزت نىاضش

 ٌععى إلُه .هذف  -1

 ضهىبت جدٌى دون جدلُم الهذف . -0

م وشاؽ مهُت ًلىم به الخلمُز . -3  سغبت في الخغلب نلي الطهىبت نً ؾٍش

الخل مً حملت الخهاٍسف ما ًلي :  -ٍو

ب و حمو اإلاهلىماث و جلىٍمها  -1 حهخمذ نملُت خل اإلاشىالث نلي اإلاالخكت الىانُت و الخجٍش

 لمي.و هي هفعها خؿىاث الخفىير اله

ًخم في خل اإلاشىالث الاهخلاٌ مً اليل إلي الجضء و مً الجضء إلي اليل بمهني أن خل  -0

ج مً الاظخلشاء و الاظخيباؽ.  اإلاشىالث مٍض

 خُث ٌعخخذم الفشد اإلاخهلم اللىانذ و اللىاهين  -3
ً
غ و جفىير مها لت جذَس خل اإلاشىالث ؾٍش
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 للىضٌى إلى الحل

 إلى الحل . خُث ًماسط اإلاخهلم نملُت جخػافش نملُتي الاظخلطاء والا -4
ً
هدشاف وضىال

ىدشف الهالكاث بين نىاضش الحل  الاظخلطاء في حمُو الحلٌى اإلامىىت ٍو

حهخمذ نلى هذف بدُث نلى أظاظه جخؿـ أوشؿت الخهلُم وجىحه هما ًخىفش فيها نىطش  -5

 الاظدبطاس الزي ًخػمً إنادة جىكُم الخبراث العابلت

 ني إصالت نذم الاظخلشاس لذي اإلاخهلم وخذور الخىُف و الخىاصن مو البِئت.خل اإلاشىالث ٌه -6

 

 

 .الاحخمانُت الذساظاث ؾبُهت اإلاشيلت في 

غ  نلي وغو الخالمُز في مىاكف حهلُمُت مدبرة الاحخمانُت الذساظاث حهخمذ اإلاشيلت في جذَس

بدُث ٌشهشون بالحيرة ونذم الخأهذ إصاء بهؼ اإلاىاكف وما جخػمىه اإلاهلىماث ظىاء واهذ 

ت لذي الخالمُز للخخلظ مً رلً خُت مو وحىد سغبت كٍى اإلاىكف اإلادير مً  حغشافُت أو جاٍس

خالٌ جىكُم مهلىماتهم وسبؿها اخخباسها والخأمل فيها ومً هىا هشي أن اإلاشيلت الجُذة حعدىذ 

 أو 
ً
 جللُذًا

ً
نلي وغو اإلاخهلم اللائم بالحل في مىكف ًخدذي جفىيره ومهاساجه وال ًخؿلب خال

 للمخهلم 
ً
 والبذ مً مالخكت أن معخىي اإلاشيلت مىاظبا

ً
ها  أو ظَش

ً
مو جىفير نىطش ظؿدُا

 ؤلازاسة الذافهُت .

غ   أظاظُا ً في جذَس
ً
 -منها :الذساظاث وجخهذد اإلاشىالث التي جخخز مدىسا

ت  –( بهؼ اإلاشىالث في الجغشافُا )ؾبُهُت 1) خ ) -ظُاظُت –بشٍش ........ إلخ ( أو في الخاٍس
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 ........ إلخ ( . -شخطُاث  –أخذار 

 كُام هكم وانهُاس أخشي ...........إلخ ( –اكخطادًت ) كُام جىخال ث مشىالث ( 0)

ت مثل الطشام الهـشبي 3) ( بهؼ اإلاشىالث ًلشأ ننها الخالمُز وجشجبـ باألخذار الهاإلاُت الجاٍس

 ؤلاظشائُلي

 ( بهؼ اإلاشىالث في خُاة الخلمُز مثل :4)

 هُفُت الحطٌى نلي اإلاىاد الغزائُت لخدلُم ألامً الغزائي -

 هُفُت جىحُه الخشائـ للىضٌى إلى ألاماهً اإلاؿلىبت -

 ُاه الىلُت الالصمت للششب للحفاف نلي الصحتجىفير اإلا -

( جأحي اإلاشيلت نادة في ضىسة ظؤاٌ أو مجمىنت أظئلت ٌشهش الخلمُز ججاهها بالحيرة 5)

 وجػو أمامهم مهلىماث جدخاج إلى الخىكُم والشبـ والخىضل إلي أخيام .

جىاهب الحُاة أو مً خالٌ ؾشح كػُت نامت ومىاكشتها أو جلـذ ًم بهؼ اإلالترخاث اإلاشجبؿت ب

 اإلاخخلفت.

يبغي نلى مهلم •   مشاناة مجمىنت مً الششوؽ نىذ اخخُاس اإلاشيلتالذساظاث ٍو

هم ودوافههم وال جفشع نليهم ( ًجب أن جىىن اإلاشيلت مشجبؿت بالخالمُز مً خُث اججاهات1)

 وبالخالي ٌعخؿُو للمهلم اإلاىكف الخهلُمي في اججاه الحل

 ( أن حشمل اإلاشيلت نلى خبراث لها كُمت في همى الخالمُز وجفىيرهم0)

لت الهلمُت في خل اإلاشىالث3)  ( جخػمً اإلاشيلت نىذ مهالجتها مماسظت الؿٍش

 بين الخالمُز مً هاخُت وبين ( أن جيخج مهالجت اإلاشيلت جخؿُـ و مهالجت ن4)
ً
 حهاوهُا

ً
مال
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 اإلاهلم مً هاخُت أخشي وبين اإلاهلمين أهفعهم مً هاخُت زالثت

 ( أن جيخج مهالجت اإلاشيلت فشص للشحىم إلاطادس اإلاهشفت5)

 أو 6)
ً
( أن ًىىن في اإلاشيلت فشص لخهمُم الخبرة في اإلاجخمو أو في اإلاىاكف الخهلُمُت خاغشا

 
ً
 معخلبال

 لشبـ اإلاهلىماث وجياملها( أن جخػ7)
ً
 مً اإلاشيلت فشضا

ت , وحذاهُت , مهشفُت 8) ( أن حشمل اإلاشيلت خبراث جشبـ بين مكاهش الخهلم اإلاخخلفت ) مهاٍس

) 

 للىشف نً ظلىن الخالمُز ودوافههم ومُىلهم وبالخالي ًخهشف اإلاهلم نلى 9)
ً
( أن جدُذ فشضا

 شادهمظلىن جالمُزه وشخطُاتهم وبالخالي جىحيههم و إس 

أخشي جدخاج إلى دساظت والىشف مشىالث ( أن جؤدي دساظت اإلاشيلت وخلها للىشف نً 12)

ذ مً الىمى للخالمُز  مً حذًذ وهزا مما ٌعانذ نلى مٍض

 ىىن اإلاشىالث مخىىنت مً خُث مجاالتها وؾبُهتها( ًيبغي أن ج11)

 

 

 -خؿىاث خل اإلاشيلت : •

خهاون اإلاهلم والخالمُز في جدذًذ اإلاشيلت -أ  ؤلاخعاط باإلاشيلت والشهىس بأهمُتها ٍو

حمو اإلاهلىماث ث والبُاهاث مً اإلاطادس اإلاخهذدة جدذ إششاف وجىحُه اإلاهلم وهي جخم  -ب

 اإلاهلىماث وجبىٍبها. بشيل فشدي أو حماعي زم جطيُف
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وغو فشوع الحل ألن اإلاهلىماث التي ًدطل نليها الخالمُز ًجب أن جىاكش وجىفز  –ج 

 وجخدلل نلي هُئت أخيام نامت

 الخدلم مً صحت الفشوع التي جم الخىضل أليها. -د

 الاظخيخاحاث والخىضل إلى الحل واهدشافه هدُجت اخخباس الفشوع -هـ 

 ف جترجب نلي ما ًخم الخىضل إلُه مً هخائجمهشفت آلازاس التي ظى  -و

الخؿبُم والخهمُم وجىشف نً مذي صحت الفشوع اإلادذدة وكبٌى الىخائج أو نذم  -ص

 كبىلها

 : أهمُت اظخخذام أظلىب خل اإلاشىالث• 

اث الهلُا مً الاحخمانُت الذساظاث ًشي هىىيز أن أظخخذم الاظخلطاء في  ًىمي اإلاعخٍى

أن اظخخذام أظلىب خل اللذساث الهللُت إر ًؤدي إلي جىمُت الخفىير الىاكذ , و ًشي جىلي 

ذ مً كذسة الخالمُز غلي  غ الجغشافُا ًىمي مهاساث البدث الجغشافي و ًٍض اإلاشىالث في جذَس

 الخفىير و مىاحهت هثير مً اإلاشىالث نلي أظغ .

 -وفُما ًلي أهمُت أظخخذم أظلىب خل اإلاشىالث:

الهلمي وخل اإلاشىالث  جىمُت الخفىير الىاكذ و الخأملي للخالمُز هما ًىعبهم مهاساث البدث -1

 هما جىمى سوح الخهاون والهمل الجماعي لذيهم .

ًشاعي الفشوق الفشدًت نىذ الخالمُز هما ًشاعي مُىلهم و اججاهاتهم و هي إخذي الاججاهاث  -0

ت الحذًثت.  التربٍى

 مً ؤلاًجابُت و اليشاؽ في الهملُت الخهلُمُت لىحىد هذف مً الذساظت و هى  -3
ً
ًىلم كذسا
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 إلاشيلت و إصالت خالت الخىجش لذي الخالمُز .خل ا

حعاهم جىمُت اللذساث الهللُت لذي الخالمُز مما ٌعاهم في مىاحهت هثير مً اإلاشىالث  -4

 التي كذ جلابلهم في اإلاعخلبل ظىاء في مدُـ الذساظت أو في خاسحها .

 -ألاظالُب التي ًخػمنها أظلىبها خل اإلاشىالث :

غ و هماًجمو أظلىب خل اإلاشىالث ب  ين الخذَس

ألاظلىب الاظخلشائي : فمىت ًيخلل الهلل مً الخاص إلي الهام أي مً الحالت الجضئُت إلي  -أ

اللانذة التي جدىم ول الجضئُاث التي ًىؿبم نليها هفغ اللاهىن أو مً اإلاشيلت إلي الحل 

 
ً
ؿلب منهم اظخخذام اللانذة فمثال حبل .ومثاٌ رلً جلذًم خاالث حضئُت للخالمُز ٍو

لُا والجبل ألاخػش بلُبُا ٌغؿيهما الجلُذ نلي الشغم أن ألاٌو في  ولمىجاسو بىظـ أفٍش

مىؿلت خاسة والثاوي في مىؿلت دفُئت فُمىً للخلمُز أن ٌعخيخج أن الحشاسة جىخفؼ 

ت واخذة ليل  مىً بالخدذًذ أن ٌهشف أنها جلل دسحت مئٍى متر نً ظؿذ  152باالسجفام ٍو

 البدش .

للُاس ي : ًيخلل نلل الخلمُز مً الهام إلي الخاص أي مً اللانذة إلي الجضئُاث ألاظلىب ا-ب

م اسجفام  152وفي غىء اإلاثاٌ العابم ًمىً اللٌى جىخفؼ الحشاسة دسحت مئىٍت واخذة ول 

 ٌغؿي الجلُذ كمت حبل ولمىجاسو و الجبل ألاخػش .
ً
 نً ظؿذ البدش إرا

 

 

لت اإلاششوم :•  لت خل اإلاشىالث و ؾٍش  -ؾٍش

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.comٍ٘قؼْا اىرؼييَي أٗ  – ىيَضيذ صس صفحرْا اىرؼييَيح ) اىَذسط ت٘ك (

 
ً
لخين إال إنهما مخخلفان أًػا  سغم الاجفاق الىبير بين الؿٍش

 ًخؿلب اإلاششوم ميان بِىما اإلاشىالث ال جدخاج إلايان. -1

 ًخؿلب اإلاششوم هفلاث مالُت بِىما اإلاشىالث ال جدخاج لىفلاث. -0

لت اإلاشىالث مً معخىي فىشي و هكشي بِىما اإلاششوم جلترن باإلاعائل الهملُت. -3  جأخز ؾٍش

 ًىثر اظخخذام اإلاشىالث في اإلاىاكف الخهلُمُت بِىما اإلاششوم في الهىذظُت. -4

ت. -5  جىعب اإلاشىالث مهاساث نللُت بِىما اإلاششوم مهاساث ًذٍو

 جىللب إلي مششوم. -6
ً
 بهؼ اإلاشىالث إرا ؾبلذ نملُا

ت واظخهماٌ الىخابت أو الىالم. -7 لت نللُت و سمٍض  بهؼ اإلاشىالث جدل بؿٍش

51693http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t= 

  املشكالت الصفية

ال اوصنالال دريايمال ا ال ااضالال  اكلتالصالفاوالففوادصتالهاوال اد فيدال يكاددال اليلماصال انال ا 

الرلارالص ا ال  ام اللاصا ادالدديادةال  ا ال ان  آل فااصدالهاوال اظ يادال لايالط ياامالالطالبالأللار الف ااد  ل

ليالل رة  ال درسالهوالفجنبال ثدالىذهالال  كلتال،الأصال ادلجفيدالدندال دصثيد. أنوييمال،الصا 

ي اارالال ام اص الأكثارال ا الأتالصقاتال يايال  يارةالقادالف ادال لايالا   ادطال صهوالالصقاتالال ادلو

 اا الالياادددتالالفااوالفاازدادال ااألال اارالاألجيااددال،الهيااماليهكاادص الأنياامال ي اادالقيااصاال  اا الال  ااكلتالال ااويم

ذاالدم نادال الطصادالهوالالا د الجددال،الهإنيماليجدص ال اضالال  كلتالال اويمالديايرةالدمايالال ادلجام.الصا 

ث دنيامال   الال دريي الي فدجص ال ليالف يي ال يدرافيمالهوال صاجيمالال  كلتالال اويمال.الصأ  ال %77أ ال
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دمالقاادرفيمالصدا  ام اي ال ا الأ ادالد ارةاليفركاص الالفادريسال ا الاليانمالاألصلاايال يا بالفما الال  اكلتال،

يايفطصرالالطالباليامصكيدال دميال ادلجفيدال وددميمال،الف اي اللنادال اد ال جامالال  اكممالصأى يفيادال،ال ذالكيان

 اا الكواادكةالأكددي ياامالصف  اايدال صأكددي ياادالصالفرهاامالال ااويمالفاااالال دل  ااكلتالبللاله ي اادال ماا الال اادرس

درتالكياناليفاد رال ادرراالأ ادمالطل اوال اليا الامصمالل الييفطيألال ي ددالفم الالامصمال أييارالاليا دال  الصقان

الفاد اادال ااألالال  ااكلتالال ااويمالىااوال ياادراتال  اادالياار ال اا ال  ااكلت.الصل ياا الال ااظالهااإ ال ياادرات

 الفامي والالواددالهوالال صاقنالال ويمالال لفموم.ال  كفي مالي ك الفام يدالصفطصيرىداللف يي الاألداك

لااد الالهي ااداليل مصنااوال اا الياامصكدتواله ااداليكااص ال ل ااص  يلفماانالال دريااص :  اىقببةٞخ اىَؾببن د أعببجبة

الاذتالي اددالاليامص الالاذتالياف ارهال ل اص الهاوال  افوالوالهاإ ال  ايايمالقاداليرهياوالولارص ال،الصال امامالىاص

يمص ال  يحال،الصا  الرهيوالهيصاليمص الييئال،القدالياهدتال لايال ادصثال ق دال  الالطلباليمصكدال دالهيص

  ليالاألي دبالارفيمال:   كلتال ويمالفاز الهوالأغم يد

   أ الأغماابالأصقاادتالال ماادالصاليااجرالالفااواليليااييدالال  ااد الالدراياادتال لااي ف ااير:الالالمملللالالرلل

هاااوال ااااضالال  اااصالال دريااايمال،الالفاااواليكاااص ال  فاااص الال اااددةال الطااالبالهاااوال يااادفيمالفكاااص 

الال ماادالهااوالال اانالياكااسالاياافجد دتال صأياامصبالالفاادريسالهييااداليااددصال لاايالال اااصرال دل مااد.ال   

 ماادالصاليااجرالا ىف اادمال اوال،اللااذااليكااص الالطاالبالالاذي الي ااارص ال دل يام يمالن ااصالالاافاممالصاناادام

ال ويمال،الهاند داليييطرالال امامالدمايالالنلادشالأثنادكالال  امالأصاليلاصمال   دراالررييداللم  كلت

الىذااليكص ال دددةالل اصرىمال دلرفد امالصالج اصدالال07 دفوالد ال الطلبال ن دطال دالفزيد دقيلم،الهإ  

د الاىف د يمالصفوكيرىمالن صالأتال وكالولراليثيرالاىف د يمالأكثرال ا الالادرس.الصقاداليااز  ،الهيف ص 
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الطلبال دل مدال ليالقممالالفنصيألالهوالاألن طمالصال صاييألالالفوالي  ثيدالال امامال األالطل اوال  اصر

 . غدل دال داليزيدالال مدالدندالالطلبال ين داليولدص الال  دسالصالف صيقالصالف دت ،

  لايالال  اكلتالال اويمالنفيجامال ااصرىمال د   ادطالصالفاصفرال قاداليمجاأالالطالب : اإلحبلط الالوللو 

ىذهالال  كلتال ليالكثرةالاللصاني الصالليصدالالفواليياايدالال امامال هي ك الأ الفاز أثندكالال  مال،ال

الطلبالصفصفرىمال.الك دالأ اليردماليايرالال امامالهاوال ارحالالادرصسالدص ال ،ال  داليهدتال ليال ر د 

الوينمالصاأللر اللمفوكيرالصايفيادبال دالفملصهال  ال امص ادتالياهدتال لايال  دطدكالالطلبالرا مال ي 

جاديرال دلاذكرالأ الالطالبال . ،الهيمجاأص الدنادىدال لايال ثادرةالال  اكلتالصالفصفر  اصرىمال د   دط

ال صياصددال اادال اابالأصالغياارال يف ار ص    اددرالصافجدىادتال ام ياامالوالهاإ الأل اارىمال يا لدال ااأ  

يزياادال اا ال اادةالالفااصفرالصا   اادطاللاادييمال،الصغدل اادال ااداليياايطرالا   اادطالصالفااصفرالدماايال   فااألالهيااذا

الفاوال صىناد الهرادتالدديادةال ا الالطالب حالالددد ام. ين دالفوفلرالال يرمالال ويمالدميالرصال الطلب

ال طمص امالهاوال ف دبال دلفصفرالصا   دطال:اله نيمالالورمالالفوالف ارال ادلاجزالدا ال نيادكالال ي ادت

صين ااافدال الصقاااتالال  اااددال،الص ااانيمالالفاااوالف ااا طالدناااد دال اليمفااازمالال امااامال لاااطاليااايرالالااادرس،

صال ارجال ا الا جد امالدا الأيارممال دأل دديثالالجدن يمالغيرالال ويدةال،الص نيدالالفوالف ارال دللصنال

  اللاماليوياحالليادال ال اممالالفوالفصجوال لييمال  صرةال ودجأة،الص دل لد دالىناد الهرامالف اارال د   ادط

 ياا لداللم  اامال ال اماامالهر اامالال  اادركمالال ااويمال  ااكدالهاااددالوالص اادأللصال  الكدنااتال ياافاد ة

نديامالصالردديامالالا   كدالجي دالكإ يدرالصييممال ييدحالصن صىدال.الصا  اللمالفماقالج ياألالىاذهالالورادت
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صزادتال اا ال  اا الال اماامالأت  طااتال،الص اادرتالف  ااثاللياادالداا الأن ااطمالألاار ال الفاارف طال دلاادرس

 ا ف د تال دصثالال  كلتالال ويم.

 ف اادرالداانيمالياامصكيدتالفف ياازال اادلاننال دنااد دالي ااارالالطاالبال د   اادطالي كاا الأ العللالانا ا

جادرحاللماز لكال،الصف ادددالوالكدلنلادالال صال  دكيمالأثندكالال  مالفا يراالدا الالفيابالصدادمالالرياد

فلنالال لدددالال ويم ال فدرمالصاأللودظالالند يمال،الصف زيقالالدهدفر  . صالكفب،الصا 

 ص ادأللصالال اراىلي ال انيمال لايالجاذبال ي يادال ااضالالطالبميلاال لب الللجا لا ااباوبلط ا ا

اللدييمالرغ امالص دجامالهاو دصلص الأ اليفلا  ميمالارلارص ال،اللاذاالهيامالي ا انف دهالال اممالصالطلبال،الأل  

األكااددي وال،الصال ل اايمالالليددياامال،الصال ياادراتال لوااتالأنظاادرال اا ال ااصليمال اا اللاالدالالف  اايد

ص ادلرغمال ا الأ الالطالباليل ادص الجاذبالا نف ادهال،ال  ال . ا جف دديامال،الصالفكيانال األالارلاري 

 ياامص ال رغااصبالهيااوال،الصاللياادمال دل اافبالهااوالال اانال أ ال اياايمالقااداليو اادالهااوالف ليااقالذلاا 

صال اماامالال كاايمالينف ااوالليااذاالالياامص ال،الصياماامالأ ال . دالأصال فياارالق اادكدلف ااصيشالصا زداادجال ل اا

جااذبالا نف اادهال الفااادالياامصكدتالياايرمالييااف قالدميياادال الكثياارال اا الالياامصكدتالالفااواليل اادال نيااد

ن اااداليصظااانالرغ ااام ىاااه كالالطااالبالهاااوالف لياااقالىااادنال ااا الاألىااادانال الطااالبالدلد ااادال ااادال،الصا 

   ااباللياامالهفف لااقاللياامالرغ اافيمال جااذبال ن اادطال الفامي ياامالهااوالال  اامال،الكااأ اليكم وياامال دللياادم

 الال.انف دهالارلري 
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  ال انالدص ال ارهامال  ادرىدال،ال ذاليف ادددال قداليي ألالال اممالأ صافدالهوالغرهام : الصيطحالالشغ

ال اارحال،الصيجي ااص الداا الاألياارممال  ااصتال  اااضالالطم اامالأطاارانالال ااديثال،الصيفيد يااص الأثناادك

ص ا الأ ارزال رغ مال نيمالهوالال  دركم.الأيفدذال( دددالدصن دال ذ ال،الصقدالي ي ص الددليدال:ال)الأنداليد

ال  اكلتالىاصالدادمال ارهامالالطالبال ادللصاني الال اويم،الصفاصاهرال األيا دبالالفاوالفاددصال لايالىاذه

الااذي اليجميااص اليااصيد،الصال ياادال لاايالجااذبالانف اادهالارلااري ،الصالفياارةال  ااداقمال فيناامال ااي الالطاالب

 . قالالفوصقأكددي يدالأصالاجف دديداللادمالقدرفيمالدميالف لي   الالز لكالال فوصقي 

 ادلنوسالهي فنااص الدا الال  ادركمال وادليامالهاوال يوفلرال اضالالطلبال ليالالثلامالسملكااباعزالي ا 

األن اطمالال ااويمال،الصر  اادالفركااصاال اااضالاألياارممالدمااييمال اادص ال اادالهااوالدهاادفرىمالدص الأ الييااألصاال

،الاليففدهادالدا الىاذهالالورامالالاديادال ا الال ام ااي  ال امامالأصال فايالز لكىامالدنيادال.الصقاداليفوادالأص

الفاد اادال اياادالوال ذال نياادالف ااارال اادللصنالصال اارجال ألنياادالف فاادجال لاايالصقااتالصجياادالص اا رالهااو

  الألطااأتالهااوالا جد اام،اللااذاالهيااوالفااهثرالالازلاامال صال يدياايمالال ااديدةال اا الالااز لكالال ام ااي 

صىناد ال  اكلتال . الاز لكالأثنادكالالليادمال دألن اطمالال اويم الورديمالصففجنبال دالأ ك الالا دال أل

ال  ااكلتالالفااواليصاجيياادالال ام ااص الهااوال ااوصهيمال،القااداليكااص اللياادال  الأ اارزألاار الصجاادالأنياادال اا

ك لدطااامالال اماامال،الصالف اادتالصداادمالا نف اادهالصال كاادكالصالكااذبالصالاا طكال ارف اادطال دألياا دبالاليااد لم

 ال ي دتال،الصالفشالصاليرقمالص ي الالامكم. صال  دطممالهوال نجدز

 : فوفرف طالأغمبالال  كلتالال ويمال در:الاىقةٞخ اىَؾن د ٍقبدس
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    كلتالفنجمالد اليمصكدتالال امم. .1

  .فنجمالد اليمصكدتالالطلبالأنوييم   كلت .2

    كلتالفنجمالد الاألن طمالالفامي يمالال ويم. .3

  : اىَؾن د أٍضيخ

 ال اممال:الكيدت  كلتالفنجمالد اليمصال .1

 ال فيمطمال  كدالك ير. الليددة 

 .يصكالالفلطيطالصالف ييراللم  م  

   ديدالصالفيديدال،الص  دصلمالي طالال نال دل صتالال رفوألالصال راخ.الصال ا كثدرال  

  الطلبال د ىف دمال أهرادالأصال ج صددتال اينمالدص الغيرىم الف ييزال ي.  

 ال لرصكالأصالكل والغيرالالصايح لطالال اممالغير . 

 الطلبالأنوييمال:اليدت  كلتالفنجمالد اليمصك .2

  اليمصكيمالصفلميدالالطلباللز لرو. الادص  

 .الجصالالفندهيوالالادصانو  
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 الط أنينمالصاأل  . غيدب  

 .افجدىدتالالطلبالاليم يمالن صالال   ثالأصالال اممالأصالال ن 

   كلتالفنجمالد الاألن طمالالفامي يمالال ويمال: .3

 .اص مالال ددة   

 .كثرةالالصظدرنالالفامي يم  

 ي ددىدالال امماللمطلب. قممالا ثدرةالصال فامالهوالالصظدرنالالفو  

 .فكرارالصرفد مالاألن طمالالفامي يم 

 .ددمال لك مالاألن طمالالفامي يمالل يفص الالطلبالصلم ددةالالدراييم  

 لايالأ الاأل اصرال ف يرالالدرايدتالهوالالينصاتالالا ري الال دييم:  اىقةٞخ اىَؾن د ٍؼبىغخ أعبىٞت

 : ارفيمالفلمدال  ال دصثالال  كلتالال ويمالصفهدتال ليالا ني دطالالجيد

 ألالصاليكينمالالمذا اليييطرا الدميالال يرمالال ويم.الف جي  

 ص راجافيدال  صرةالدصريم فدريسالقصاني الاليمص الال ووالصنفدرجوالك دالفدرسالال  د ثالالدراييم .  

 ف ياازهاللوراامال ايناامال اا الالطاالبالدناادالفط يااقال اياافجد مالال اماامالالياارياماللمياامص الالياايئال،الصداادم

  . اللصاني 
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 يمالا ني دطالالذافوالصا نف دكالصف  دالال يهصليمل يهصل ف دددالال اممالصالطلب.  

 ركمالدهص مال،الصا نفلددال يدصكال  الن دطال ليالولر،الصالفنصيألالهوالاألن طم   لدكالال نالهو  .  

 صغيرىد.ال ال راق مالصالفاميقالدمياليمص الالطلبال،الصفازيزالاليمص الالجيدال د  درةالصالر زالصالكم م 

أىاامالاألياادليبالالفااوالي كاا الأ الفياافلدماللااالجالال  ااكلتال:الالاىقببةٞ خ اىَؾببن د ٍؼبىغببخ أعبببىٞت

 : ال ويمال داليمو

الا مياامالالفامي ياام،ال ذالي كاا الفجناابالالادياادال اا الالياامصكيدتالال ايلاامال صىااوالفاااد القمااباللقطيلل:ا ا .1

  اااكلتالجاااددةال،ال  ياااثالي ااادالال امااامال نيااادالصيلمميااادال دل  دريااادتال لمااادرسالق ااادالأ الف ااا ح

مالأ اليراقاباليامصكدتالالطالبال  اكدالدصرتالليف ياسالصدمايالال اما الفنظي يمالالجيدةاللم نالو

 نذال ادايفيدالأصال فايالق ادالصقصديادالوال ذال  ال ناألال ادصثالال  اكممال ال  كممال نذال دايفيدالأصال في

صلمصقدياامال اا الال  ااكلتالال ااويمال ال اادال اا ال.  ادلجفياادال ااادالصقصديااد يكااص الأياايدال كثياارال اا 

 الفدليمال: ا نف دهال ليالاأل صر

 :يرغاابال فجر اامالاللااصاني ال غدل اادال ااداليكااص الهااوالال اانال اا ال:الوحايللااالالللاايناالصلل ي

ال صقاادال اادرال ال ااويمالالفااوالييااايدالال اماامال،الصىااذهال اا ييمالف د اادال لصلاا اللمطواادال  

الهااالالفم ياااو(،الصلكناااواليرغااابال دلفأكااادال ااا الىاااذاالاأل ااارالهياااهذتالنوياااو.الص فااايال ص اااهذ  آل

 يياا  الال اماامال  لاادكالال اانال االال  ااكلتالي كنااوالأ الييااألالقااصاني الياايممالالمفاام

ص نصداامالص اياادةالداا الالف ااصض،الصيركازالدماايالاللااصاني الالفااوالفجااادالال اانالالصصايا م
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هااوالالاافاممالالناادجحالواله نااذالاليااصمالاألصدال اا الالدرايااماليياافلدمالال اماامال  نظ اادالصفياايم

 األصلياللف ديدالاللصاني الصفارينالالطلبال دليمص الاأل ثد.ال الوا ددالال  ص

 صا دةالدناداللارقالاللاصاني الن طيمال :الدميالال اممالأ الفكص الايفجد فوالذاتالعالالالثبطت

اللاصاني الدمايالهرامال اينامالدص ال والأل الالطلبالي ارص ال ف يزالال اممالهي داللصالط لات

 هوالغنيالدنيد. األلر ،الص  الىندالقدالفنيددالدميالال اممال  كلتالكثيرةالكد 

 لدرصياوال ناذال دايامالالاادمالالدراياوال،ال :الين احال اأ الييافادالال امامالجياداالوحري اال يا

يدرياايمال اا ال صاياايألال.الص ااي ال  أنااوال اماامال اانظمالهيثلااصاال  اادال فااياليت ااارالالطاالب ال

اليااا داللفكاااص ال يياافادالال امااامالجااديداللم  ااامالهإنااواليامااامال دجاادتالال فام اااي الصييااوك

 ال  مال  فامال،الصيفجنبالاألن طمالالفوالياممالأنيدال الف لقالاألىدانالال رجصة.

 :تالوالهإناوالال امامالالل يارالأيامال  اكل :الليفجنابل  اءاالوعايبتاالبزم:اأثالطءاالحصل

يل ظالأ ال  ادسالالطالبال ياممالكيناليجرتالأيمالفاديلتالدمياللطفواليريادال ين د

دهصبالص فااامال  اادأاليفراجااألال،اللااذاالهيااصالياااد الأن ااطمالفامي ياامالفت لااوالالطاالبالهااوالد ااد

 . صاىف دمال دلامصمالالفواليفملصنيدال،الصفجن يمالال مدالصددمالا ني دطالال وو

ناد الهاوال اهلرةالرأياوالليادر ال اداليادصرالهاوالال انال.الي ا حاللم امامالدي صىذااليانوالأ الوياظا ا .2

ال  اااكلتالاليااامصكيمالال يااايطمالكدليااار د الصالفياااد سال،الهي كناااوال هاااإ ال  اااظالال امااامال ااااض
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ال اناوال،الأصالا كفوادكال ادلنظرال لياوال  اادرهال اادمالالريادالدا الذلا ال الصقصنالقري دال  الالطدلاب

 . دميالال طمصبالدص الف صيشال ليمالالطلب اليمص ال،الهي  دالال امم

ثاصا الليفأكادالأ الانف ادهالالطالبال صجاوالال07ال-5الل يارال  افوال دنفظادرال ي ادأالال امامالو كيلزا ا .3

للياف دعال لياوال،الصي ادأالال  امال  اصتال انلوضالقمايلالدا الال افاددال ن اصهال،الصأنيامال يافادص 

 .   داللصال دأال  صتالدددالص رفوأل ليجادالالطلبالأكثرالىدصكا

دال اي الالطالبالدالادالالفرهامالال اويمالوالليفأكادالالل يارالدمايالالفجاصال ي ارصالال امامالم اقبل:ا ا .4

 اأداكالالصاجابالال طماصبال انيمال  اكدال ا يحال،الك ادالأ الىاذاالاأل ارال  ا الأ الالطالباليلص اص 

 اادل طمصبالصدص الفااأليرالصالصيلااصمالال اماامال د جد اامالدماايالفيااده تال يجااادالالج يااألالي اادأال ااد 

بال اا الأثناادكالذلاا ال،الصا  الصجاادالأياامال اااص دتال  اافركماليطماا الطاالبال  ااصتال اانلوضالهااو

  ليوالليصيحالال طمصبال رةالألر  الج يألالالفصقنالد الالا دالصا نف ده

http://faculty.ksu.edu.sa/a/Pages/classproblems.aspx ال  كلتالال ويمال   

 

 Teaching التدريس

  ً ارتباطالتي ترتبط في البداية تجد اإلشارة إلي أن التدريس في مفهومو التقليدي كان يعطي المدرس اليد األولي في أخذ القرارات ا

مباشرا مع مقتضيات المواقف التدريسية لذلك يجب علي المدرس تحديد الطرق واألساليب التي تساعده علي نقل المعلومات 
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ناقل من ذىنو إلي عقول التالميذ وبالتالي كان المعلم ىو الطرف اإليجابي النشط في ىذه العملية ، ألنو يمثل مصد المعرفة وال

 .. وقت الحاجو إليها  اليستظهر ىألوان المعرفة فيحفظها ،  يتلقىف السلبي ، الذي التلميذ ىو الطر لها ، وكان 

ولكن مع تطور مفهوم التربية ذاتها ، حدث تطور مماثل في التدريس بحيث بات مفهوما عملياً  واسعاً  شامالً  ، وال يقتصر علي 

جميع األطراف  نما بيتالميذ فقط ، وعليو أصبح التعليم نشاطا مخططاً  عملية نقل المعلومات من جانب المدرس إلي عقول ال

المعنية بالعملية التدريسية بما فيهم الطالب أنفسهم ، وبهدف تحقيق مخرجات ومردودات تربوية معينو من خالل النشاطات 

رة أم علي مستوي التنفيذ والتقويم ، والممارسات المشتركة بين المدرس والتالميذ ، سواء كان ذلك علي مستوي التخطيط واإلدا

 .. وبذلك يصبح التلميذ ناشطاً  وفاعالً  ومتفاعال ً 

  :Teaching approach مدخل التدريس

في أغلب األحيان  –طبيعة الموضوعات التي يتم تدريسها ، إذ يكون لكل موضوع على حدة  باختالفتختلف مداحل التدريس 

يعني التهيئة التي يقوم بها المدرس  –ريسو فعليا ، فالمدخل وفقاً  ألصولو وقواعده اللغوية المدخل المناسب لتقديمو قبل تد –

قبل أن يقوم بعملو التدريسي في خطوات إجرائية وتنفيذية .. فقد تقتضي تهيئة التالميذ لموضوع الدرس أن يقوم التالميذ ببعض 

بل لما ق الفارقة، ورغم ذلك يظل المدخل بمثابة العتبة   شاىداتالممارسات واآلداءات ، وأن يقدم المدرس بعض العروض والم

بعد أن يحدد المدرس موضوع الدرس ، فالخطوة التالية ىي التفكير في المدخل الذي سوف يتبعو التدريس وبعده، وذلك يعني : 

يتم تحديدىا سلفاً  ، يقوم المدرس  من تقديم العينات والمثيرات أو مناقشة التكليفات التي االنتهاءلشرح ىذا الموضوع ..وبعد 

        .. بشرح أركان الدرس

  :Teaching method طريقة التدريس

يقوم بها المدرس من أجل تحقيق أىداف معينة سبق تعيينها سلفاً  ...مع مراعاة انو خالل الموقف  متتابعةخطوات متسلسلة 

عند التخطيط لموضوع الدرس .. ومما يذكر أنو تنفيذ  االعتباري التدريسي قد تتحقق أىداف تعليمية أخري لم تكن مأخوذة ف

الجادة الفاعلة ..كما تتطلب  الممارساتخطوات التدريس في طريقة إجرائية موضوعيو تستوجب قيام المدرس بمجموعة من 

 .. المشاركة بين المدرس والتالميذ لتحقيق بعض األنشطة المنهجية والالمنهجية علي حد سواء
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ريقة التدريس تعني ممارسات يقوم بها المعلم منفرداً  أو يشترك معو التالميذ في العلم بهدف فهم وتمكن التلميذ من بعض إذاً ط

العملية ، وذلك في حدود الزمن المخصص لها ، حسب  األدائية..لبعض المهارات  اكتسابوالفنون وألوان المعرفة العلمية ، وكذا 

 .. ية الشاملة علي مدار السنة الدراسيةتوزيع العمل في الخطة التعليم

  :Teaching strategy إستراتيجية التدريس

أكثر عمومية من الطريقة فهي أشمل ، ألنها تتمثل في مجموعة من األفعال ) طرائق التدريس التي يمكن أن  االستراتيجية

 حديد أىداف تربوية تتسم بالشمول النسبي( ، وفي تتابع مخطط من التحركات بهدف ت الواحدةيستخدمها المعلم في الحصة 

.. 

تدريسية سبق تخطيطها علي أساس علمي ، وإذا تم  استراتيجيةومما يذكر ، أنو يمكن تحقيق أفضل تعلم ممكن ، إذا كانت ىناك 

لمواقف التعليمية في ضوء ظروف ومتطلبات ا االستراتيجيةبدقة متناىية ، وىنا يبرز أىمية تخطيط وتنفيذ  االستراتيجيةتنفيذ ىذه 

 . التعلمية

األساليب العلمية والعملية لتحقيق األىداف  اختيارالتدريسية : تحديد األىداف التدريسية ،  االستراتيجيةوبعامة ...تتضمن 

يس التدر  استراتيجيةالتدريسية ، وضع الخطط التنفيذية التفصيلية ، وأخيرا تنسيق النواحي المتصلة بذلك .. وخالصة القول أن 

بمثابة الخطة العامة للتدريس ، تشمل كل مكونات وإجراءات الموقف التدريسي من : أىداف ، وطرق تدريس ، ووسائل تقويم 

 .. التدريس استراتيجيةالمعلم ، ولذلك فإن طريقة التدريس مكون فعال من مكونات 

  :Teaching style أسلوب التدريس

ريس وأسلوب التدريس ، للتداخل الكبير بين المصطلحين ، لذا فإننا نقول مجازاً  من الصعب وضع خطوط فاصلة بين طريقة التد

"   الصفيةأن أسلوب التدريس بمثابة إجراءات يتبعها المعلم ، لينظم عملية التعليم ويوجهها ، بالنسبة للتفاعالت والمناقشات 

 الستخدامطي أثناء المناقشات الصفية ؟ " وبالنسبة ىل المدرس يتيح الفرصة للتالميذ للتفاعل الصفي ؟ ىل المدرس ديموقرا

توظيف التكنولوجيا في التعليم ؟؟ وىل يستخدمها بفاعلية ؟ " ،   التقنيات التربوية " ىل يؤمن المدرس بقيمة وأىمية وفاعلية

صول التربوية ؟ للدرس " ىل يحدد المدرس األىداف التعليمية لكل درس بدقة حسب األ المحددةوبالنسبة لتحقيق األىداف 
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ومالم يتحقق من أىداف ؟ وىل يراعي تلك الهفوات  قما تحقمن الدرس للوقوف علي  االنتهاءوىل يراجع المدرس نفسو بعد 

  " التي حالت دون تحقيق بعض األىداف التعليمية في الحصة التالية ؟

عينها يتم علي ضوئها تحديد طريقة " أو طرائق " ب استراتيجيةخالصة القول :يقوم التدريس علي أساس التخطيط والتنفيذ وفق 

لتحقيق أىداف بعينها ، ومن خالل ىذه الطريقة " أو الطرائق ، يتم تحديد أسلوب أو  استخدامهاالتدريس التي يمكن 

مقتضيات  التدريس التي يمكن تنفيذىا إجرائياً  داخل الفصل ، مع مراعاة إمكانية تعديل ىذا األسلوب أو تطويره حسب  أساليب

 ... ومتطلبات المواقف التدريسية

1&TempID=1&MenuID=1221http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?ObjectID= 

 مفهوم التدريس

إليو المدرس الذي سيقوم بعملية التدريس والمتعلم الذي يشارك فيو والمدير تحديد معنى التدريس أمر ضروري حيث يحتاج 

الذي يشرف على المؤسسة التي يتم فيها التدريس وقد يكون من واجباتو معرفة ىل سيقوم كل مدرس بعملية التدريس بالشكل 

ط القوة والضعف في عمل المدرس أو الذي يتعلق عملو بعملية التدريس ليحدد نقا  الصحيح أم ال ؟ وكذلك المشرف التربوي

ليصدر حكماً على مدى صالحية المدرس لعملية التدريس وكذلك يحتاج طالب الجامعة وكل من يعد نفسو لمهنة التدريس في  

 كلية التربية إلى استيضاح ومعرفة مفهوم التدريس الحديث .

م فقط دون الخوض في الكثير من المتغيرات . لكن والتدريس بمفهومو الضيق ىو تنفيذ الدرس حيث يقتصر على أداء المعل

المفهوم الشامل للتدريس يتعامل مع عملية التنفيذ على أنها أوسع ذات أطراف متعددة ال تقتصر على غرفة الدراسة بل ىناك 

  ر الحقة تؤثر في عملية التدريس .عناصر سابقة وعناص

 تطور مفهوم التدريس

التدريس قد تتطلب منا تناول التطور التاريخي للتدريس ففي عهود الشفاىية والكتابية القديمة كان لتحديد ماىية  لعل نقطة البدء 

المتعلمون أقرب الناس إلى الحكام والملوك ويرجع دلك إلى حاجتهم إلى المثقفين والمتعلمين الذين ندر وجودىم فبدأ المعلم 
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لتقرب إلى الحكام أو من يطمع إلى الحكم والسلطة فاىتم بعض الناس وكأنو مالك أو ىبة فمن ىنا صار المعلم قبلة من يبغي ا

بالتعليم والتعلم للوصول إلى ذلك وعلى الرغم من أن التدريس سلوك قديم مارسو اإلنسان فإنو لم يظهر في الغرب كمهنة رسمية 

شؤون المجتمع الدنيوية لكن األمر معترف بها وبخصائصها إال مع بداية القرن الثامن عشر عندما انحسرت سلطة الكنيسة عن 

اختلف في الشرق فمهنة التدريس ظلت مدة طويلة موجهة نحو األمور الدينية وقد انحصر التدريس القديم في إعداد المحاربين 

 وتدريبهم على فنون القتال كما في التعليم اآلشوري واإلسبارطي أما في الصين القديمة فقد ركز التدريس على إعداد الكتاب

 والموظفين الصالحين

للمجتمع وإداراتو المدنية. ومع إطاللة القرن السادس قبل الميالد تحول اىتمام التدريس إلى القادة وإعدادىم كما كان في 

وفي الهند ركز التدريس على تعليم أصحاب العقائد والعلماء والدعاة  الذي تميز بهذه الوظيفة وركز على تحصيلها، االثنيالتعليم 

 يق غرضين رئيسين ىما:لتحق

 قبول الفرد يف احلياة اآلخرة. -2                               يف الدنياصالح الفرد -1  

ولما شعر األوروبيون بالحاجة إلى دراسة علوم األمم األخرى وحضاراتها اىتموا بالتدريس وذلك بتعليم األفراد وإعدادىم كعلماء 

لتقصي في إنجازات اليونانيين والعرب المسلمين لإلفادة منها في تطوير الفكر والحياة حتى يكونوا قادرين على البحث وا

األوروبية فأخذ األوروبيون على عاتقهم منذ ذلك الوقت ابتكار العديد من النظريات واإلجراءات التربوية والنفسية التي تناولها 

ها ونتائجها فمن أمثلة علماء التدريس في عصر النهضة والقرون أولئك المربون وأفادوا منها في تطوير التربية وتحسين ممارست

 التي تلتو أمثال العلماء )جون لوك( )كومينوس( )فروبل( )ىربرت( )روسو( )بستالوزي( .

 علماء التدريس عند العرب والمسلمين

لغزالي ، برىان الدين الزرنوجي، ابن الخليل بن أحمد الفراىيدي ، أبو حامد ا ء التدريس عند العرب والمسلمين :ومن أمثلة علما

الرازي، أبو حيان التوحيدي ، اإلمام أبو حنيفة، ابن رشد، الجاحظ، اإلمام ابن القيم، ابن خلدون، اإلمام ابن  سينا، أبو بكر

 القيم، ابن خلدون، اإلمام محمد عبده، الكواكبي، حاجي خليفة، وغيرىم.
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لى الطفل واىتماماتو ورغباتو وميولو يظهر في التربية النظامية على شكل مدارس ووسائل ومع إطاللة القرن العشرين بدأ التركيز ع

تعليمية مميزة حين قام جون ديوي باإلفادة من تعليم من سبقوه وفلسفاتهم وبخاصة ما يتعلق منها بنمو الطفل مترجما إياىا إلى 

أي  -علم البيداجوجيا-ن العشرين وسمي حينها علم التربيةمدارس وفلسفة تربوية حديثة سادت عالم التربية حتى منتصف القر 

العصور حتى وصلنا بصيغتو الحديثة ىو في الوقت نفسو علم تطبيقي  )علم تعليم الصغار( والتدريس الذي تطور تدريجيا عبر

يرا من مبادئو وإجراءاتو فنتج انتقائي أخذ من العلوم األخرى اإلجتماع والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية وعلم النفس التربوي كث

عن ىذا كلو أن تميز بطبيعة خاصة وفي عصر المعلومات حدث تطور نوعي في فن التدريس ومبادئو األساسية وتعليمو المتزامن 

مستخدما تقنيات المعلومات اإللكترونية التي بدأت  -أي متجاوز حدود الزمن–أي )بالوقت نفسو( إلى التعليم غير المتزامن 

 في بداية القرن الحادي والعشرين.دم في التدريس تستخ

 التعريف اللغوي للتدريس

 لكي نعرف التدريس تعرفا لغويا يجب أن نعود ألصل الكلمة من خالل األصل المعجمي في اللغة العربية . 

رأت كتب أىل فالتدريس من درس فيقال درس الشيء يدرسو درسا ودراسة كأنو عانده حتى انقاد لحفظو وقيل درست أي ق

الكتاب ودارستهم ذاكرتهم ومنو َدَرْسُت وَدُرْسَت فيقال درست السورة أو الكتاب أي ذللتو بكثرة القراءة حتى حفظتو ويقال أيضا 

دارْسُت الكتب وتدارستها واّدارْستها أي درستها وفي الحديث الشريف " تدارسوا القرآن أي اقرؤوه و تعهدوه ألال تنسوه " ) ابن 

وقد وردت ىذه الكلمة ببعض مشتقاتها في القرآن الكريم ست   ( ٓٛصفحة  -  مٕٜٜٔطبعة  –لسان العرب  – منظور

، وقولو تعالى : ) أم لكم كتاب فيو تدرسون ( سورة  ٜٙٔآية  -مرات ومنها قولو تعالى : ) ودرسوا ما فيو ( سورة األعراف 

 ، ٖٚآية  –القلم 

صلى اهلل عليو وسلم ، فقد ُروي  -في القرآن الكريم فحسب بل امتدَّ إلى سنة الرسول الكريم ولم يقتصر ذكر الكلمة ومشتقاتها 

:" ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون    صلى اهلل عليو وسلم -قولو : قال رسول اهلل   -رضي اهلل عنو   -عن أبي ىريرة 

يتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده " . رياض كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغش
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. وىذا يؤكد أىمية التدريس في عصر االنتقال من الشفاىية إلى الكتابية ودور المهارات  ٖٔ٘صفحة  –م ٜٜٚٔ –الصالحين 

 التدريس ىو قراءة الكتاب وحفظو .الشفاىية والكتابية في التدريس وأن 

 ريسالتعريف االصطالحي للتد

ىو عملية مخططة منتظمة محكومة بأىداف ومستندة إلى أسس نظرية نموذجية تهدف إلى اعتبار مكونات منظومة     -ٔ  

التدريس وخصائص الطالب والمدرسين والمحتوى التدريسي وفق منظومة متفاعلة لتحقيق التطور والتكامل في العملية التدريسية 

 طات التدريسية .حقيق أىداف المخطوبهدف تربوي عام لت

ىو ذلك الجهد الذي يبذلو المعلم من أجل تعليم التالميذ فيشمل كافة الظروف المحيطة المؤثرة في ىذا الجهد مثل نوع     -ٕ

النشاطات والوسائل المتاحة ودرجة اإلضاءة ودرجة الحرارة والكتاب المدرسي والسبورة واألجهزة وأساليب التقويم و ما قد يوجد 

 جذب االنتباه أو التشتت .عوامل  من

ىو نشاط متواصل يهدف إلى إثارة التعلم وتسهيل مهمة تحقيقو ويتضمن سلوك التدريس مجموعة من األفعال التواصلية     -ٖ

والقرارات التي يتم استغاللها وتوظيفها بكيفية مقصودة من المعلم أو المدرس الذي يعمل كوسيط في إطار موقف تربوي تعليمي 

التربويون أن التدريس علم يمكن أن يكون دراسة عملية تهتم بطرائق التدريس وتقنياتو وبأشكال تنظيم مواقف التعلم التي ويفترض 

 الب بُ ْغية تحقيق أىداف منشودة .يتفاعل معها الط

بيل مساعدة ىو كافة الظروف واإلمكانيات التي يوفرىا المعلم في موقف تدريس معين واإلجراءات التي يتخذىا في س    -ٗ

 ق األىداف المحددة لذلك الموقف .المتعلمين على تحقي

ىو مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة طالبو في الوصول إلى أىداف تربوية محددة     -٘

 يب معينة للوصول إلى أىدافو .سالولكي تنجح عملية التدريس ال بد للمعلم من توفير اإلمكانيات والوسائل واستخدامها بطرق وأ
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والمتعلم وموضوع التعلم وبيئتو ويؤدي ىذا النشاط  ىو نشاط إنساني ىادف ومخطط وتنفيذي يتم فيو التفاعل بين المعلم    -ٙ

 إلى نمو الجانب المعرفي و المهاري واالنفعالي لكل من المعلم والمتعلم ويخضع ىذا النشاط إلى عملية تقويم شاملة ومستمرة .

 مقومات التدريس

ن أىمها اثنان ال يغني أحدىما عن اآلخر وأن م  يعتبر التدريس علم لو مقومات وأسس يعتمد عليها في التطبيق نظريا وعمليا 

 وىما متالزمان ومكمالن لبعضهما البعض في التدريس وىذان المقومان ىما:

القوة المعنوية التي  والتي تتمثل في قوة الشخصية والمقصود بقوة الشخصية في التدريس ، الموىبة الفطرية أو الطبيعية أوال:

ويشجع الطالب على أن ينسجموا معو ويندمجوا فيو ويستجيبوا  إذا كان نظريا أو عملياتمكن المدرس من أن يمتلك زمام الدرس 

                                                                                                                        .تلقائيا لو

وتدريسها  وىذا يتطلب اإلحاطة بالمادة التي يوكل إلى المدرس تعليمها، علميةال ثانيا/ القدرة على التعليم أو اإللمام بالمادة

 .على العمل بكل حماس ونشاط وتطبيقها واإللمام بها إلماما كافيا وكامال وكذلك الثقة بالنفس واإلقبال

 :للمعلم ةالمقومات األساسية للمعلم األساسي

يتمتع بو من قدرة عالية في اختصاصو داخل وخارج الصف فلم تعد وظيفة يجب أن يكون المعلم قدوة يحتذي بها الطالب لما 

المدرس مقتصرة على تقديم المعلومات والحقائق وإنما أصبح لو دور مهم في تنظيم الخبرات التعليمية وتوجيو الطالب سلوكيا 

ثل في الشخصية الجيدة والتمكن من وخلقيا ولذا يجب أن تتوفر في المعلم عدد من المؤشرات والمقومات الالزم توفرىا وتتم

 المادة واستخدام الطرق المالئمة للموضوع الذي يقوم بتدريسو ومعرفة خصائص التالميذ الذين يعلمهم والتعرف على ميولهم وما

 يلي: يكمن بينهم من فروق فردية ولعل أىم ىذه المقومات ما

 المقومات الشخصية.    -ٔ

 اإلعداد للدرس.التمكن من المادة وسالمة     -ٕ
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 اكتساب المهارة في توصيل المعلومات.    -ٖ

 دراسة خصائص التالميذ.    -ٗ

 مبادئ التدريس

إن عملية التدريس ىي ليست مهمة سهلة فهي تحتاج إلى فهم وإتقان ومعرفة تفصيلية بأحدث الوسائل والطرق وعلى          

المبادئ العامة للتدريس لتحقيق أفضل النتائج ولعل أبرز ما مبادئ التدريس المدرس أن يلمَّ ويعرف معرفة تخصصية باألساسيات و 

 ما يلي :

 تحديد أىداف الدرس :    -ٔ

تعتبر األىداف أمورا جوىرية في إعداد المناىج المراد تطبيقها بحيث تمكن من تحديد الوسائل لتحقيق الغايات والقدرة على 

 ل .تقدير كمية الطاقة المبذولة إلنجاز العم

 إعداد الدرس وتنظيمو :    -ٕ

إن التدريس الجيد ال يعتمد على المؤىالت الجيدة للمدرس فقط بل على استعداده المسبق الذي ىو ضروري جدا وذلك 

لتسهيل عملو وكل درس يعتبر نسبيا قائما ولكنو بنفس الوقت جزء من عدة دروس متتالية ونظام محدد بينما توجد عالقة منطقية 

 تعليمي يعكس قانون وشروط العملية التربوية والتعليمية .وتسلسل 

 التدرج في االنتقال :    -ٖ

إن طرق التدريس يمكن استخدامها لتعليم أوجو النشاط المختلفة وتتبع ىذه الطرق خطوات متدرجة ومنطقية حسب ترتيب 

برز أىمية التدرج في االنتقال من السهل إلى مدروس ويعتمد التدريس إلى حد كبير على سن المتعلم ومرحلة التعليم وكذلك ت

 الصعب .
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 مراعاة الفروق الفردية .    -ٗ

 تنويع طرائق التدريس .    -٘

 إثارة ميول الطلبة . ) إثارة الدافعية (    -ٙ

 مهارات )كفايات (التدريس

صدر من المعلم على شكل ىي نمط من السلوك التدريسي الفعال في تحقيق أىداف محددة ي تعريف مهارات التدريس: 

استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو جسمية أو عاطفية متماسكة وتتكامل في ىذه االستجابات عناصر الدقة والسرعة 

 والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي.

 وتتضمن مهارات التدريس ثالثة جوانب رئيسية ىي: 

 التقويم-ٖ                      التنفيذ-ٕ               التخطيط -ٔ

 ويتطلب إنجاز كل جانب منها أن يجيد المدرس القيام )أداء( مهارات معينة : 

 أوال / مهارات )كفايات ( التخطيط:

 وتشمل مهارات التخطيط العديد من الجوانب التي لعل من أىمها:

 مهارة صياغة األىداف التعليمية.    -ٔ 

 مهارة تحليل المحتوى.    -ٕ

 تحليل خصائص المتعلم.مهارة     -ٖ

 مهارة تخطيط الدرس.    -ٗ
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 التنفيذ: ثانيا / مهارات)كفايات (  

 وتشمل ىذه المهارات العديد من الجوانب التي يجب أن يلم بها المعلم:

 مهارة عرض الدرس.    -ٔ 

 مهارة صياغة وتوجيو األسئلة.    -ٕ

 مهارة إثارة الدافعية.    -ٖ

 مهارة التعزيز.    -ٗ

 مهارة االتصال )العالقات اإلنسانية(.    -٘

 مهارة إدارة الصف.    -ٙ

 مهارة التعامل مع مشكالت إدارة الصف.    -ٚ

 مهارة الغلق )إنهاء الدرس(.    -ٛ

 مالحظة

 عدة مهارات تكون كفاية

 الكفاية أعم وأشمل من المهارات

 التقويم:  ثالثا / مهارات)كفايات ( 

 ت التالية(:ضمن الجوانب )المهاراوتت
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 مهارة اإللمام بأىداف التقويم.    -ٔ

 مهارة اإللمام بأساليب التقويم.    -ٕ

 مهارة اختيار أسلوب التقويم المناسب.    -ٖ

 مهارة تحليل وتلخيص نتائج التقويم.    -ٗ

 مهارة االستفادة من نتائج التقويم )التغذية الراجعة(.    -٘

131211http://uqu.edu.sa/page/ar/ 
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اMicroteachingالوا يساالمصغ اااسو اوي ي:

دميال لفمنالأ كددالالفدريبالال( Microteaching )ا طلحالالفدريسالال  فرالاليطمق

الال كث نالالذتاليفندصدال يدراتال اينمالي  الز  ال  ددال د فرا الدددال  الالداريي .ال

اوع يفاالوا يساالمصغ 

 صالأياامصبال اا الأياادليبالفاادريبالال ام ااي ،الي ثاادال ااصرةال  اافرةاللماادرسالأصالجاازكالال اا الأجزارااوالأصالىاا

 ياادرةال اا ال يدرافااو،الف اااتالظاارصنال ياا صطم،الصيلاادماللااااددال  اادصدال اا الال فام ااي الأصالال ام اااي ال

 ال فدر ي .ال

 صقاانالفدرييااو،اليفاادربالهيااوالال ام ااص الدماايال صاقاانالفامي ياامال ليلياامال  اافرةالف اا والغرهاامالصىااصال 

،الغياااارالأنياااادال الف ااااف دالدماااايالالاصا اااادالال الاااادةالالفااااوالفاااادلدالدااااددةالهااااوالد مياااامالالو اااادالالاااااددت

دماااايال ياااادرةالفامي ياااامالصا اااادةالأصال ياااادرفي ،ال ل اااادالال–هااااوالالفدلاااابالال–الفاااادريس.الصيفاااادربالال اماااامال

ال فلدني دالق دالا نفلددال ليال يدراتالجديدة.

 دالدقادرقالهاوالال فصياطال(الصي افر الهياوالدادال07ىصال صقانالفدريياياليافمالهاوالصقاتالق ايرال)ال اصالوال

(اليلااصمالال امااماللللااوال فلااديمال ويااصمال اااي الأصالال07ال-5قمياادال اا الالطاالبال)اليفااراصحالدااددةال اادال ااي ال

الفدريبالالطلبالدميال يدرةال  ددةال.ال

لمحصللللاعمللجاوغايلل:ا ا علل:ابشلل نا للااااليهللافاالوللا يساالمصللغ اللللجالع للطءاالمعمللما  صلل:

الملقفاالوعميمياثمايعطااالملقفاالوا يسي،ال ياالعطاةايسوخاماالش ي االوم زيلايالوس يلا ااا
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أسطسيًطاإلومطماالولا يساع رهالوسهيلاعممي:االوغاي:اال ا ع:اللكنا اااالوس يلابايعوب اش  ًطا

االمصغ ا.

ا مزايطاالوا يساالمصغ 

الفدريسالال  فرالفدريسالفط يلوال ليلو،ال اليلفمنالكثيارالالدا الالفادريبالدمايالالفادريسالالكد ادوالالالالالال

الفااادريسالال ارصهاااموالكااادل امم،الصالطااالبالأصال ااا اليلاااصمال لاااد يم،ال ياااثالي فاااصتالدمااايالج ياااألالدند ااارال

ذاالكدناااتال ااااضال صال  ااارن،الصال يااادراتالالفامي يااام،الصالصيااادردالال اينااام،الصالففذيااامالصالفازياااز،الصالفلاااصيم.الصا 

ال صاقنالهيوال  نصدم،الهإ الهيوال  الال زايدال دال اليصجدالهوالغيارهال ا الأناصاعالالفادريسالالادديامالالكد مام،ال

لفازيزالالوصرتالصالنلدالالاذافوالصف ادددالاألدصارالصن اصالذلا .الصلمفادريسالال  افرالهصارادالكدلففذيمالالراجامالصا

ص زايااادالدديااادة،ال الهاااوالالفااادريبالدمااايالالفااادريسالص ياااب،ال ااادالهاااوال ياااددي الألااار ال ااا ال ياااددي الالااافاممال

جاااراكالال  اااصثال صالفاماايم،الكدلفااادريبالدماايال دااادادالال اااصادالالفامي ياام،الصفلاااصيمالأداكالال ام اااي الصالطاالب،الصا 

ال.الالفط يليم

اأالاعاالوا يساالمصغللل ا 

يلفمنالالفدريسالال  فرال دلفلنالال رند الالالذتاليط قال  اللللو،الصاليدنال  الالفدريب،الالالالالال

الفليي دتالالصط يامالال يدرةالأصالال ي مالال رادالالفدربالدمييد،الص يفص الال فدر ي ،الصي ك ال  رالىذه

الهوالاألنصاعالالفدليم:

  اعمجاالوا يساالمصغ االوا ي االمبكPre-service Training in Microteaching 
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صىصالالفدريسالال  فرالالذتالي دأالالفدربالدميوالأثندكالالدرايم،الأتالق دالفلرجالالطدلبالااااا

ص  دريفوال ينمالالفدريسالهوالأتال جددال  الال جد ت.الصىذاالالنصعاليفطمبال  الاأليفدذالال  رنال

االطدلبالدميالالفدريس.الالاىف د دلال ج يألال يدراتالالفدريسالالاد مالصاللد مواللمفأكدال  القدرة

 :اعمجاالوا يساالمصغ االوا ي اأثاطءاالخامIn-service Training in Microteaching 

فدري دلالال–هوالالصقتالنويوالال–صىذاالالنصعالي  دالال ام ي الالذي الي دريص الالفدريسالصيفملص الاااا

مالالار يمالدميال يدراتاللد ماللماليفدر صاالدمييدال  الق د،الص  الىذاالالل يدالفدريبال ام والالمف

ال مف لي الهوال را الال ددادال ام والالمفمالالار يماللمندطلي ال فيرىد،الالذي الفلرجصاالهوالأقيدمالالمفمال

االالالار يمالص دريصاالفدريييداللمندطلي ال يد.

 الوا يساالمصغ االمسوم اContinuous Microteachingااا

طدلابال فايالفلرجاو.الصىاذاالي دأالىذاالالنصعال  الالفدريسالهوال را دال  كارةال ا الال رناد ال،الصيياف رال األالال

،اليفطمااابالهي يااادالفط يلااادلالد ميااادلالدالدالناااصعالغدل ااادلال اااداليااارف طال  لااارراتالص اااصادالفلااادمالهييااادالنظريااادتالص ااا

الص  دريمالهاميماللمفدريسالهوالقددمالالدرس،الف تال  رانالأيفدذالال ددة.ال

 الوا يساالمصغ االخوطمياFinal Microteachingاا

راوالهاوالاليانمالالنيدريامالأصالالو ادالاألليارال ا الال رناد ال،الصىصالالفادريسالالاذتاليلاصمالال امامالال فادربال أدا

الصيكص ال ركزالالدميالال لرراتالاأليدييم،الصقداليدلدالالفدريسالال  فرالا لف درتالي  الىذاالالنصع.ال

 الوا يساالمصغ االمل هاDirected Microteachingاا
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  اااافرالىااااذاالالنااااصعال اااا الالفاااادريسالي اااا دالأن دطاااادلال صجياااامال اااا الالفاااادريسالال  اااافر،ال نياااادالالفاااادريسالال

،الصىصالالذتاليلادمالهياوالال  ارناللطل اوالال ام اي الأن صذجادلالModeled Microteachingالن صذجوال

لمفااادريسالال  ااافر،الصيطمااابال ااانيمالأ الي اااذصاال اااذصه،الصىاااذاالالناااصعالغدل ااادلال اااداليط اااقالهاااوال ااارا الال دااادادال

.الص نياادالالفاادريسالال اف اادالPre-Service Teachersالااذي الل اادالي دريااصاالىااذهالال يناامال ااادالال  ام اايال

.الص نياادالالفاادريسالال  اافرالالااذتالياف اادالهيااوالال ااددةالالدراياايمدماايالطريلاامال ايناامال اا الطرارااقالفاادريسال

ال فاادربالدماايالكفاادبال لااررالهااوالال رنااد الوال يااثاليلفاادرالجاازكالال اا الدرسال اا الدرصسالالكفاادبالال لاارر،ال

صي ددالال يدرةالالفواليصناليفدربالدميياد،الصا جاراكاتالصاألن اطمالالفاوالياصناليلاصمال ياد،الثامالياادالدرياوال

ال وال ندكالدميالذل ،الصهواليصكالالطريلمالصا جراكاتالال  ددةالهوالدليدالال امم.صيلد

 الوا يساالمصغ االح ا)غي االمل ه(اUndirected Microteachingا

ىذاالالنصعال  الالفدريسالغدل دلال داليلد دال دلنصعالاليد قال)ال صجو(،الصييادنال لايال نادكالالكوديامالالفدرييايم،الال

دالال ااصادالالفامي ياامالصفلااديمالالاادرصسالصفلااصيمالأداكالال فام ااي ،ال اا الأصالالفأكاادال نيااداللااد الال اماام،الهااوال داادا

الغيرالارف دطال نظريمالأصال ذىبالأصالطريلمالأصالأن صذج.ال

صغدل ادلال ادالي اادرسالىاذاالالناصعال اا الالفادريسالال  افرالهااوالال ارا الالاللفد يامالأصالا لف درياام.الصقادالي اادرسال

تالاأليديايمالالاد امالهاوالالفادريس،الهوال دايمالال رند الاللمفأكدال ا القادرةالال فادربالصيايطرفوالدمايالال يادرا

أصاليلصمال والال ف ريص ال  الال ام اي ال يادنالالفادربالدمايال دادادالال اصادالالفامي يامالصفلادي يدال ا اللالدال

الالفدريسالال  فر،الأصالألىدانالال ندق مالصالف ميدالأصالال  ثالالام و.ال

 الوا يساالمصغ االعطماGeneral Microteachingا
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يمالالفوالففطم يدال ينمالالفدريسال صجوالددم،ال  رنالالنظرالد الييفمالىذاالالنصعال دل يدراتالاأليديال

ط يامالالفل ص،الص صادالالفدريس،الص يفص الالطلبوالأل الاليدنال نوالالفأكدال  القدرةالال فدربال

دميال  دريمالىذهالال ينم.الصغدل دلال داليكص الىذاالالنصعال  الالفدريسال لررالالأصالي  ال لررال  ال

 ددادال دال فطم دتالالفلرجالهييد،الصغدل دلال دالفلصمالكميدتالال لرراتالا لزا يماللمجد امالأصالالكميم،الصأ

 فنظيمالىذاالالنصعال  الالفدريب،الصي رنالدميوالفر صيص ال لف ص الهوالالفدريبالال يدانو.الالال ام ي ال

هوالىذاالالنصعال  الالفدريساليفدربالال ام ص الدميالدددال  الال يدراتالاأليدييم،ال ثد:ال ثدرةالانف دهال

فيمالاليد لمال دل امص دتالالجديدة،الفنظيمالالصقت،الايفلدامالفلنيدتالالطلباللمدرسالالجديد،الر طال امص د

الفاميم،ال دارةالال صارال ي الالطلبالصفصزيألالاألدصارال ينيم،الالف ر الدالدالالو د،الرهألالال صتال

صلويوالصففييرالالنف مال يبالال دجم،ال ركدتالاليدي الصقي دتالالصجوالصفصزيألالالنظراتال ي الالطلبال

لورديمال ي الالطلبالص راددفيد،الأيمصبالطرحالاليهادالدميالالطلبالأثندكالال رح،ال ل ظمالالورصقالا

صفصقيفو،الطريلمالا جد مالد الأيرممالالطلبالصايفويدرافيم،الأيدليبالف صيبالألطدكالالطلب،الصن صال

الذل .

 الوا يساالمصغ االخطصاSpecific Microteachingا

الافاممالصالفامايموالكفامايمالالىذاالالنصعالييفمال دلفدريبالدميالال يادراتالاللد امال  جاددال ااي ال ا ال جاد تال

المفدتالاألجن يم،الصالريدييدت،الصالامصمالالط يايام،الصالاماصمالا جف دديام،الل ج صدامال اينامال ا الالطالبال

ال ام اااي الال فل  اااي الهاااوال جاااددال ااا الىاااذهالال جاااد ت،الهاااوالكميااامالأصالقيااامالأصال رناااد الاللااادص.الصقااادال
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نلاصالهاوالالفادربالدمايالاليكص الالفادريبال صجيادلال لايالهرامال ا الالطالبال  ا اللادييمالياانالأكاددي والأص

ال يدراتال اينم.ال

صالصاقاألالأ ال اااضالاألنااصاعالالفااوالذكرندىاادال فدالماامالص ف ااد يمالهااوالال اادالدالصاألىاادانالصا جااراكات،ال ياادال

أ الأىاامالىااذهالاألنااصاعالأصالالفليااي دتالصأ اا ميدالىااصالفليااي يدال لاايالنااصدي :الالفاادريبالالااادم،الأتالالفاادريبال

الصالدميال يدراتاللد مال  جددال اي .الددميالال يدراتالالاد مالهوالالفدريس،الصالفدريبالالل

ام احلاالوا يساالمصغللل ا 

االم حم:ااألللج ااإل شطاالالول يه

 ر ماامالا ر ااددالصالفصجيااوالىااذهال يااهصليمالاألياافدذالال  اارنالدماايالالفاادريبالالااذتاليط ااقال اا اللللااوالالالالالال

 الهااوالالفاادريسالال  اافر.الي اادأالال  اارنالىااذهالال ر ماامال فصجيياادتالدد اامالص ااد ممالفلاادماللج يااألالال فاادر ي

الو اااااد،ال اااااوييدلالأصالف ريريااااادل،الصيويااااادالأ اليكفواااااوال فلاااااديمالاللطاااااصطالالاد اااااموالأل ال غاااااراقالال فااااادر ي ال

 دلفو اايلتالالجزرياامالقاادالفاار كيمالأصالفلماادال اا ال  ااداديم،الصيياافثنيال اا الذلاا الال ياادراتالصال ي اادتالالفااوال

 ا النظريادتالين فوالا ىف دمال يدال  كداللدص.الصغدل دلال دالف نيالىذهالالفامي دتالدميال دالقدماللم فدر ي ال

صافجدىدتالهوالال صادالالنظريامالال لاررة.الصقادالفلادمالليامالىاذهالالفصجييادتال طريلامالغيارال  د ارةوالهاوال اكدال

ن ااادذجاليلاااصمالال  ااارنال أداريااادالد ميااادلالأ ااادمالال فااادر ي ،الأصالييااافاي ال  ام اااي ال يااارة،الأصالياااارضالدماااييمال

 ادىدصه،الصيويادالأ الالدريدلال يجللالدميال ريطالهيديص،الثماليندق يمالهوالنلدطالاللصةالصنلدطالاليانالهي اد

جراكاتال فنصدم.ال اليلدمالليمالدددالال  الالدرصسالال يمالصال يجممال أيدليبال لفمومالصا 
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صدند دالي دأالالفدريبالالا مو،الي اددالال  ارناللكادال فادربالال يادرةالالفاوالين فاوالأ اليفادربالدميياد،الصقادال

ياايراللماادرس،اليلفدرىاادالال فاادربال نويااو،الثااماليلاادمالال  اارنال ليااوالال امص اادتالصالفامي اادتالاللز ااماللمف 

صي ي اللوالاأليدليبالصا جراكاتالصاألن طمالالفوالين فوالأ اليلصمال يد.الىذهالال امص دتالصالفامي ادتالي كا ال

أ الفلااادمال اااوييدل،الصي كااا الأ الفيااامماللم فااادربال كفص اااموال اااصجزةالأصال و ااامم.الصدمااايالال  ااارنالأ اليكاااص ال

الف ياير،الصقاداليياف ألال يفادالالل يدددةالالطدلبالصفلديمالال  اصرةاللاوالأثنادكال ر مامالا دادادالصالفلطايطالصال

 لااايالأداراااوالالفجري اااوالدمااايالانوااارادالق ااادالفلدي اااو،الصيلفااارحالدمياااوالالفااااديلتالالفاااواليراىاااد.الصدناااد دالي اااارال

ال  ااارنالأ الالطدلااابال  دجااامال لااايال زيااادال ااا الا طااالعالصال  ااادىدة،الي كااا الأ اليلفااارحالدمياااوال زيااادالال ااا ال

الة.اللراكة،الصقدالييم والنيلمالأصالنيلدلال  الأ رطمالالويديصالل زيدال  الال  دىد

االم حم:االثطاي: االمشط اة

ىذهالال ر ممال ك مماللم ر ممالالياد لم،ال ر مامالا ر اددالصالفصجياووال ياثالففادالدال ايادالهاوالكثيارال

  الال د تالصال صاقن،ال دال  ال اضاللطصاتالالفصجيوالصا ر ددالقدالفكاص الأثنادكالال  ادىدةالأصالق ميادالأصال

ال ادىدال لميد.ال

الالمشط اةاغطلبًطامطاووماعمجام حموين 

الفاااوالفيااادنال لااايال طااالعالال فااادر ي الدمااايال اااداليجااارتالهاااواله اااصدالفامااايمالالمفااامالالشلللط اةاالمبا يللل:المال

الالفواليلصمال يدالال فدر ص اللمنلدالصال صارالصالفازيز.الاللالمشط اةاالوا يبي:االاااي:اليدن،ال
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صهاااوالكمفااادالال ااار مفي الين فاااوالأ الفكاااص الال  ااادىدةال نظ ااامالص صجيااامال لااايال يااادراتالص ي ااادتالصأن اااطمال

ألن اااااطمالال طماااااصبالي الال  ااااادىدص ال ن ااااادذجال كفص ااااامالف فاااااصتالدمااااايالال يااااادراتالصا  اااااددة،الصقااااادالييااااافا

ال ل ظفيدالصنلدىد.

االم حم:االثطلث: االوحري الما س

،الصي ادىمال دل امص ادتالي فاذصاال او ادالأ اليلدمالاأليفدذالال  ارناللطل اوالالن اصذجالالاذتالين فاوالأ الالالالالال

ل فاااادربالهااااوالالف ياااايراللدريااااو.الالياااارصريم،الصيفاااايحاللياااامالهاااارصالال  اااادىدةوالف اااادأال يااااهصليمالال اماااامالا

لكاللهاغطلبللًطامللطايحولللعاعمللجاالعاطصلل اصالف ياايراللماادرسالال  اافراليلفماانال اا ال دلاامال لاايالألاار ،ال

االوطلي: 

الف ديدالال يدرةالأصالال يدراتالال رادالالفدربالدمييدالص  دريفيد.ال-0

الف ديدالأىدانالالدرسالاللد مالصاليمصكيم،الصكيويمالالفأكدال  الف لليد.ال-0

فواليصناليفي نيدالالدرس،اليصاكالأن طمالال امم،الكدلفلديماللمدرس،الصال رح،الف ديدالاألن طمالالال-3

صطرحالاأليرمم،الصالفدريبالصالفلصيموالأصالأن طمالالطلب،الكد جد مالد الاأليرمم،الصف دددالاألدصار،ال

الالالالالصالكلمالصاللراكةالصالكفد م.

الف ديدال دةالالفدريس،الصفصزيألالالصقتال ي الال ي دتالصاألن طمال دقم.ال-4

فص الالطلب،ال  الكدنصاال  الالز لكالال فدر ي ،الص ارهمال يفصاىمال  الكدنصاال  الالطلبالف ديدال يال-5

الال فام ي .
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 ددادالال ددةالال طمص م،الأصالالفيدرىدال  ال صادالأصالكفبال لررة،ال ألالذكرالال  درالأصالال  ددرالال-6

الالفوالادف دالدمييدالال فدرب.

مقال نوالهوالالف ييراللمدرس،ال ألالا  درةال ليالالطريلمالالفوالادف دالدمييد،الصال ذىبالالذتالانطال-7

الذكرالال يصغدتاللذل .

ف ديدالالصيدردالالفامي يمالالفواليصنالييفاي ال يدالال فدرب،الص يد الال يصغدتال يفلدا يد،الال-7

الصاألىدانالالفواليصنالف لليد.

الف ديدالأدصاتالالفلصيمالصر طيدال أىدانالالدرس.ال-8

ااااضالاألن اااطمالصفجري يااادالصف ااادددالفلاااصمالال ج صدااامالال فدر ااام،الال  ااافركمالهاااوالدرسالصا اااد،ال   دريااامال ال

األدصارالهوالذل الأثندكالالف يير،الأتالق دالدرضالالدرسالهوالالو ادالأ ادمالاأليافدذالال  ارنواللفلويانال

زالمالالرى م،الصالفأكدال  الفصزيألالال ي دتال يبالالصقتالال  ددالليد. الالفصفرالصا 

االم حم:اال ابع: االوا يس

لطفااوال لاايالصاقااألالد مااووال يااثاليلااصمال إللاادكالالىااذهالىااوالال ر ماامالالا مياامالالفااواليفاارجمالهيياادالال فاادربالالالالال

دريوال يبالاللطمالالفوالري يد،الصالز  الالذتال ددهاللفنويذىد.الصىذهالال ر ممالف  دالكدال دالصيألالهاوال

لطاامالالاادرس،ال اا ال ياادراتالصأن ااطم،الصدماايالال فاادربالأ اليفن ااواللمصقااتالالااذتال ااددهاللنويااووال  يااثال ال

ياااصددتالأصالقياااديدالجدن يااامواليطفااايالن ااادطالدمااايالولااار،الص اليلااارجالدااا الال صياااصعالاأليااادسال لااايال صال

الهينفيوالالصقتالق دالاكف ددالاألن طمالال ريص م.
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  ال  الأىمال دالي يزالىذهالال ر ممالىاصالف ادددالاألدصارال اي الال فادر ي ،الص لد امال ذاالكاد الالفادريسالالالالالال

ال  ااافراليلااادماللماااز لكال ااا الال ام اااي وال ياااثاليلاااصمالكااادالصا ااادال ااانيمال ااادصرال ااااي وال ااادكالال دلف يااايرال

يموالال فدربالهوالف فيدالجيدزالالويديصالص راق فو،الصانفيادكال ادلجمصسالهاوالالو ادالصالفدريس،الص يدددةالز 

الدميال لدددالالدرايم،الصالفودددال ألالال اممالك داللصالكد الطدل دل.ال

ص ال ااااا الأ الىاااااذهالال دلااااام،الصا  الغمااااابالدمييااااادالالف ااااانألالصالفكمااااان،ال ويااااادةاللكااااادال ااااا الال فااااادربال

س.الهدل فدرباليصناليفمليالففذيامال ويادةالصال  دىد،الص ي مالهوالالففذيمالصالفازيز،الصفطصيرالد ميمالالفدري

 اا الز لرااوالال  اادىدي ،الصال  اادىداليااصناليلاادرال صقاانالكاادال اا الال فاادربالصال اافاممالاألجن ااو،الصيياافويدال

الالالهواله صدال ليليم.الأصالأ دمالطلب  الذل الكموالدند داليلنال ام دلالأ دمالز لروال

االم حم:االخطمس: االحلا الالماطقش:

 اادالصأكثرىاادالفالياادالالص ااودهيم،الألنياادال الفلف اارالدماايالالف مياادالفااادالىااذهالال ر ماامال اا الأ ااابالال راالالالالال

ن دالف  دالأييدلالالنلدالصا  داكالالرأتالهوالأداكالال اممالال فدرب.ال الصال صار،الصا 

أ ال يااصرالال  اارنالهااوالىااذهالال ر ماامالفااأثيرالالياام يدلالدماايالياايرالال ااصارالصال ندق اام،الصالالصين فااوالأ اليااهثر

يمال  ريمالفد م،الهلدالينظرالال اممال لايالرأتالأيافدذهالنظارةاليلمدال  القدرةالال فدربالصز لروالدميال  داكالرأي

الأ ر،الص اليفجرأالدميال  داكالرأيوالاللدص،ال ين داليف دثال ألالز لروالصيندق يمال  ريمالفد م.

ااالم حم:االحلا الالماطقش:ا ا ايمكناأناووماب  ياوين 

اااألللج اوا يسا ااا
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ريسالال اماامالارلاار،الصىااذهالىااوالالطريلاامال يااثالي اادأالال ااصارالصالنلاادشال ااادالالفاادريسال  د اارة،الأتالق اادالفااد

ال ثمي،الغيرالأنيدالقدالفي بالفلصنالال فدر ي ال  الالفدريس،الصفلمدال  ال  ادركفيم،اللكا الذلا الغدل ادلال ادال

اليزصدال  رصرالالصقتالصال صارالاليددئالال ندك.

االثطاي: اوا يسا وا يس

صا اادالالفمااصالارلاار،الالهااوالىااذهالال دلااماليااهدتالج يااألالال فاادر ي الالفاادريسالال  اافر،الثاامالي اادأالال ااصارالصالنلااد

صىذهالالطريلامالفلمادال ا الهدرادةالالففذيامالصالفازياز،الص دلفادلوالفلادال ا الأى يامالال اصارالصالنلاد،الص لد امال ذاال

كد الدددالال فدر ي الكثيرال.الغيرالأ الىذهالالطريلمالقاداليتمجاأال لييادالدناد دالي افر ال ج صدامال ا الال فادر ي ال

مالجاازكالال نااو،الهوااوالىااذهالال دلااماليجاابالهااوالفلااديمالدرسالكد اادالل فام ااي ال ليليااي ،الكاادالصا اادال اانيماليلااد

الالالفأليرالال صارالصالنلدال ادالانفيدريمال  الالدرس،ال فيال الفنلطألالاليميمم،الص فيال اليرف  الال فام ص .

الكنامطاالارطيطاالويايابغياأناواطقشا يا ا االم حم:؟ا

النظريام،اليندقشالهوالىذهالال ر ممالكدال اداليفاماقال دلنظريامالأصالالطريلامالأصالغيرىادال  ادالقادمالهاوالالادرصسال

ك اداليناادقشالهااوالىااذهالال ر ماامالكاادال ااداللااوالدلقاامال اادلن صذجالالااذتالافوااقالدميااو.الك اادالنااذكرال لدر اامالالفلااصيمال

الالفوالكدنتال ألالال  رنالصالز لكواللياصدصاال لييدالصيندق صاال دالدصنصهالهييدال  ال م صظدت.ال

االم حم:االسطاس: العطاةاالوا يس

دالالفادريسالال  افرال ذاالدداتالال دجامال لييادوالفادال ر ممال دددةالالفدريسال ر مامال ي امال ا ال را االالالالال

أل النفاادرالالال ااصارالصهصاراادهال الفظيااراللااد الغدل ياامالال فاادر ي ال  ال اا اللاالدال دااددةالالفاادريس.الصقاادالفاااددال
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د ميمالالفدريسال ارةالأصال اراتال فايالي ادالال فادربال لايالدرجامالالكوديامالال طمص ام،ال يادالأ الال دجامال لايال

يلألالهييدالال فدربالصك يفيد،الصجصانبالالنلصالهاوالأداراو،الال دددةالالفدريسالفاف دالدميالنصعالاأللطدكالالفو

صأى يااامالذلااا الكماااوالهاااوالالا ميااامالالفامي يااام،ال د يااادهمال لااايالط ياااامالال يااادراتالال طماااصبال فلدنياااد،الصداااددال

ال فاادر ي ،الصفااصهرالالصقاات.الصاألياافدذالال  اارنالىااصال ااد بالاللاارارالهااوال دااددةالالفاادريسالصدااددالال اارات،ال

 لذل . ادالأ الففصهراللوالال امص دتالاللز مال

االم حم:االسطبع: االواليم

يل ااادال ااادلفلصيمالىنااادالفلاااصيمالأداكالال فااادرب،الصيااافمالذلااا ال ااا اللااالدالثااالثالقناااصات:الاألصلااايالفلاااصيمالالالالالال

ال فاااادربالنويااااو،الصيل ااااصاللياااادالثلثااااص ال دل دراااامال اااا الالدرجاااام،الصالثدنياااامالفلااااصيمالالااااز لكالال ام ااااي ،ال

دذالال  اارن،الصيل ااصاللااوالثلثااص الصيل ااصاللياادالأر اااص ال دل دراامال اا الالدرجاام،الصالثدلثاام:الفلااصيمالاأليااف

 دل درمال  الالدرجم.الصين فوالأ اليكص الىذاالالفلصيمال صيصديدلوال يثاليفكص ال ا ال ج صدامال ا الاأليارمم،ال

مت،ال فايال الياهثرالدمايالالفلاصيم.الصقاداليكاص الالفلاصيمال ف فيدالل يمالليادرات،الصيويادالأ الياذكرالايامالال لاصح

واليلاادمالال  اادر الهيياادالوراكهالصاقفرا دفااوال،الف فااصتالدماايالأياارممال فملاامالصألاار ال وفص اامايااف دنوهااوال ااكدال

ال صدالالفدريسالال  فر.

االم حم:االثطما: ااباواطلاللجاالوا يساالكطمل

 نوالهوالال يدا والي فادجالال فادربال لايالا نفلاددال ا الالصييفوددلكواليهدتالالفدريسالال  فرالدصره،الالالالالال

ن اادالياافمالفاادريسالال  اافرال لاايالالفاادريسالالكد ااد،الغياارالأ الا نفلااددالين فااوالأ الياافمال  دلفاادريال.الالهجااأة،الصا 
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صالفدرجالهوالفك يرالالدرساليكص ال زياددةالهاوالز ناووال ا الل اسالدقادرقال لايالل اسالصد اري الدقيلامال اثلل،ال

ال.صهوالدددالال يدراتوال  ال يدرةالصا دةال ليالدددال  الال يدرات

امهط اتاالوا يساالمصغللل ا 

ينظااارال لااايالال ن ااادد اااد،ال يااادراتالالفااادريسالال  ااافرال الفلفمااانالكثيااارالالدااا ال يااادراتالالفااادريسالالكالالالالال

  اددةالص لننام،اليلفناألال يادالال امام،الصيياايال لايالالSkillsالفدريسالال  فرالدمايالأناوال يادرةالأصال يادراتال

الالال.هيمالأ صليدالصقصاددىد،الثماليفدربالدمييدال فياليفلنيد

ال يمطايميابيطناب  ما ا االمهط ات،المطاياا جاوحوهطامنامهط اتا  عي: 

امهط اتااإلعاااالالوحري  ا

  ماللطمالالف ييراللمز  الال ل صاللمدرس،الصلم يدرةالال طمص م. نديال-أ

ال ندي مالال ددةالالمفصيمالل يفص الالطلبالصلمويدفيم.ال-ب

الم،الفييدالد ميمالالفدريسالصالفلصيم. يدغمالاألىدانال يدغمالفر صيال-ج

امهط اتاابخويط  

الدرس.الفيدرالال صادالالمفصيمالصالفدري دتالال ندي مالل يفص الالطلبالصلمصقتالال  دداللمال-أ

الالفيدرالاأليرممالال ويدةالصال ندي مالل يفص الالطلب،الصكذل الا جد دتالد الايفويدرافيم.ال-ب

الالفيدرالالصيدردالالفامي يمالال  للماللألىدان،ال ألالقممالالفكدلينالصييصلمالا يفلدام.ال-ج
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الالفيدرالاألن طمالال ويدةالصال    ماللمطلب،الكدل صارالصالف ثيدالصف دددالاألدصار.الال-د

الصاج دتالال نزليمالال رف طمال  ددةالالدرس،الصال ندي مالل يفص الالطلب.الفيدرالالال-ىا

نيدرو،الصودابالال-ص الفيدرال ظيرالأصال  يدال  الثلدهمالالمفمالاليدنوالكأيمصبالال دكالهوالالكلمالصا 

ايفلدامالاليدفن،الصطريلمالا يفرذا اللدلصدالال نزدالأصالالو د،الصفلدي يداللمطلبال أيمصبالصايحال

الي ثدالثلدهمالالمفمالاليدن.

اط اتاالولزيعالالواظيم مه

الفصزيألالالصقتال ي الال يدراتالصاألن طمال  كدالجيد،الصهلدلالللطمالالف يير.ال-أ

للدكالاأليرممالال-ب فصقيتالالكلمالصاليكصتالصا يف دعال ليالكلمالالطلبالصا جد مالد الايفويدرافيمالصا 

الالالدمييم،الصددمالايفرثدرالال اممال دلكلمال اظمالالصقت.

الصالنظراتال لييمال  كدالدددد،ال ألال راددةال دال ينيمال  الهرصقالهرديم.فصزيألالاألدصارالدميالالطلبالال-ج

الالالاللدا يدالهوالالصقتالال نديبالهلط.فنظيمالالصيدردالال اينمال  كدالجيد،الصايفال-د

امهط اتاالواايمالالوشليقالال ب  

الالالال فلدم(.ال-ال فصيطالال–الفلديماللمدرسالهوال يدرةال  ددةالصل يفص ال اي ال)ال  فدئالال-أ

ال.الطلبالصف صيليماللمدرسالالجديد،الصر طال امص دفيمالاليد لمال دل امص دتالالجديدةال ثدرةالانف دهال-ب

الال  دهظمالدميال يصيمالالطلبالصفوددميمال ألالال صيصعالطصادالالدرس.ال-ج
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ر طال دالفام والالطلبالهوالالدرسال دل يدةالالاد م،الكفلديمال صقنالاف دلوالط ياوال  الللدال دالال-د

الصج د.قدماللمطلبالهوالالدرسال  الكم دتالصد دراتال

اليرالهيوالصا يفاداداللو.ف صيقالالطلباللمدرسالاللددم،الصف جيايماللمفوكال-ىا

امهط اتاالش حالاإللاطء 

الصيصحالال صت،الصالطلقمالهوالالكلم،الصالدقمالهوالالفا ير.ال-أ

الرهألالال صتالصلويو،الصففييرالالنف مالال صفيم،الصالفكرارالدندالال دجم.ال-ب

النصالال لرصكالأصالال ي صع،الد الطريقالال رحالأصالال يد ال ادنوالالكم دتالصالا دراتالالجديدةالهوال-ج

الالف ثيدالأصالفلديمالال رادنالأصالال يدد.

الفوريقال ي الالكم دتالال ييمالصال ودىيمالال جردة،ال ألال راددةال يفص الالطلبالصلمويدفيمالاليد لمالال-د

الد الىذهالالكم دت.

لنص،الصاللدرةالدميال رحالاللدددةالالجديدة،الصر طيدال دللصاددالاليد لم،الصطريلمالايفن دطيدال  الاال-ىا

الفملي يدال أيمصبال ويصمالص نديبالل يفص الالطلب.

امهط اتاالوعزيز 

الاللدرةالدميال وظالأي دكالالطلب،الص ندداةالكدالطدلبال دي والالذتالي بالأ اليندد ال و.ال-أ
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 لطئال لطروال طريلمالغيرالايفا ددالد دراتالالل صدالصال جد ممالالفوالف جألالال  يب،الصف ارالالال-ب

الالال  د رة.

ا م:الاإل طبطت مهط اتااألس

الفيدرالاليهادالصالصقتالال نديباللطر و،الصالفيدرالكم دفوالصد درافوالالفوالفنديبال يفص الالطلبالال-أ

الصفويدىمالهوالالدلدالالمفصت.

ال يدغمالاليهادال يدغماليمي مالص صجزة،الصالفأكدال  الهيمالالطلباللو.ال-ب

الفنصيألالاأليرممال  ال يثالالطصدالصالا قالصا  فكدر.ال-ج

الطدلبوال جد مال صجزةالأصالكد مم،ال طريلمال  د رةالأصالغيرال  د رة،ال  الق دالا جد مالد اليهادالال-د

الال اممالأصالأ دالالطلب،الصالصقتالال نديباللذل .ال

ام اعطةامسولىاال ب  

ال راددةالال اممالل يفص الالطلبالهوالطريلمالالنطق،الصيردمالال ديثالأثندكالال رح.ال-أ

دلللاللفصيدلال ليم،الصالفوالفلدمالليمالالايفا ددالالكم دتالصالا دراتالصالج دالصالن صصالال ندي مال-ب

ال.هوالاكفيدبالالمفماليليدىم ويص دلال

الفوريقال ي الاأللطدكالصال  كلتالالفوالففطمبال ادلجمالهوالال ددالصاأللطدكالصال  كلتالالفوالال-ج

الالالي ك الفأجيميدال ليال را دال  لم.
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تالالفوالددالفوريقال ي الال صيصددتالالن صيمالصال رهيمالالفواليجبال ر يدال دلفو يدالصال صيصالال-د

الين فوالأ الفلدمالدميال را د.

ام اعطةاال  لقاال  اي: 

الاللدرةالدميال ل ظمالالورصقالالورديمال ي الالطلبالهوالاللمويدتالالمفصيمالصالثلدهيمالصا جف دديم.ال-أ

 راددةالالورصقالالورديمال ي الالطلبالهوالا يفيادبالصا نفدجالصقدرافيمالدميالالفودددال ألالال اممالال-ب

هوال ركدتالال اممالدالدالالو د،الصطرحالاأليرممالدمييم،الصفل دال جد دفيم،الصالز لك،الصظيصرالذل ال

الصف  دالألطدريم.

 راددةالالورصقالالورديمالهوالف صيبالاأللطدكوالف صي دلال  د رالالأصالغيرال  د روال  الق دالال اممالال-ج

الأصالأ دالالطلب،الصالصقتالال نديباللذل .

دصنم،الييفويدالكدالديصال نيدال  الا يفوددةال  الذل الكموالهوالفلييمالالو دال ليال ج صددتال فاال-د

الد. ج صدفوالصيويدى

 مهط اتاالح ك: 

الف ر الدالدالالو دوالأ دمالالطلب،الص ي الال وصنالصال  رات،الصهوال هلرةالالو د،ال طريلمالال-أ

ال نظ مالصىددرم.
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ففييرالالن دطالأثندكالالفدريس،الأتالا نفلددال  ال يدرةال ليالألر والكد نفلددال  الا يف دعال ليالال-ب

اللكلمال ليالاللراكة،الص  الاللراكةال ليالالكفد م.الكلم،الص  الا

دارةالال صارال ينيم،الص لد مالأيمصبالا لفودتالصا نفلددال  الطدلبالال-ج فصزيألالاألدصارال ي الالطلبالصا 

ال ليالولر.

ايفلدامال ركدتالاليدي الصففييرالقي دتالالصجوالأثندكالال رحال  كدالجيدالص افدد،الصفصزيألالالنظراتالال-د

ال ليالالطلبال يبالال دجم.ال

ايفلدامالالف ثيدال نصديووالال ي صعالصال د ت،الص  دريمالذل الهوالالفدريسال طريلمال افدلموالال-ىا

الفنديبالال صقن.

امهط اتااسوخااماواايطتاالوعميم 

الف ديدالالصييممالالفامي يمالال ندي ماللكدال يدرة،الصكيويمالايفلدا يد،الصاليدنال نيد.ال-أال

التالال نديب.ف ييرالالصييممالصفنظي يدال  كدالجيد،الثمالدرييدالهوالالصقال-ب

القدرةالال اممالدميال ددادالالصيدردال نويو،ال ألالال يدطمالصقممالالفكدلين.الال-ج

فصيم،الأصالف فدالا دفدادالهوالايفلدامالالصيدردالالفامي يموال  يثال الفطفيالدميال  فص الال ددةالالمال-د

الال اممالأصالالطلب.

امهط اتاالوا ي الالواليم 
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 ال اي ،ال ألالاللدرةالدميالر طالذل ال ديفا ددال جراكالالفدريبالهوال يدرةالأصالن طاللطلبالهوال يفصالال-أ

الالمفمالهوال يددي ال لفموم.

الفلصيمالالطلبالهوالال يدرةالال لد م،الصف ديدال صاط الاللصةالص صاط الاليانالهييداللد الالطلب.ال-ب

الالالصكيمالال ريص مالهواللطمالالف يير.ر طالالفلصيمال دألىدانالاليمال-ج

اعاطصللل االوا يساالمصغللل ا 

 الصمالأصال يدرةالأصالافجدهال اي اليرادالفامي وال. امص مالصا دةالأصال وي

 .ال درساليرادالفدري وال

 الطلبالهوالالاددةال(ال.ال07ال-5دددالقميدال  الالطم مال)ال

 الدقدرقالهوالال فصيطال(ال.ال07ز  ال  دداللمفدريسال)ال

 .الففذيمالراجامال  أ الد ميمالالفدريسال

 .ال دددةالالفدريسالهواليصكالالففذيمالالراجامال

امب  اتااسوخااماالوا يساالمصغ ا ا

اوسهيلاعممي:االوا ي .ا1

هاااوالكثيااارال ااا الاأل ياااد اليفااااذرالال  اااصدالدماااياله ااادالكد ااادال ااا الالفل ياااذاللوفااارةالز نيااامالددديااامالصاللاااذاال

يلوااضالدااددالالفل يااذالصاليكفوااوال وفاارةالز نياامالصالجياازةالاأل اارالالااذتاليجااادال ي اامالالفاادريبالأكثااراليياارالالصال

الييصلمال.
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االومثيلا .ا2

 لايالا يافادنمال از لكالال فادربالليلص اصاال لادمالالقداليفاذرالال  صدالدميالفل يذال ليلياي الهيمجاأالال ادرب

ال.ال Simulated Teachingالفل يذالال ليليي الصالىصالنصعال  الالفاميمالالف ثيموال

االوخ يفامنا  ب:االملقفا .ا3

يلونالالفدريسالال  فرال  ال دةالال صقنالالفامي والالذتاليثيرالالرى ماللد الال فدر ي الالجددال.ال

ك يرال  الالطم مال،الر  دال اليجدالنوسالال رجالهوال صاجيمالدددالالال فدرباليجدال رجدلالهوالدددالالهدل امم

القميدال  الالطم ماللوفرةالز نيمالق يرةال.

ا .االوا جا ياعممي:االوا ي ا4

 ذالييفطيألالال فدربال  الللدالالفدريسالال  فرالأ الي دأال فدريسال يدرةالصا دةالأصال ويصمالصا دالهلطالال

طصاتالدديدةالصالي فدجال ليال يدرةاليييدالدميوال ددادهالأل الالدلصدالهوالدرسالدددتالي ف دالدميالل

الأك رالهوالفلطيطوالصالفنويذهال.

ااوطح:االوغاي:اال ا ع:ا .ا5

 فد مالالور ماللمففذيمالالراجامالالفوالفاف رال  الأىمالدند رالالفدريبالصالقدالفأفوالالففذيمال

الراجامال  الال فدربالنويواللد الرهيفوالألداروال  الللدالايفاراضالال ريطالالفموزيصنوالال يجدال.الصال

اللففذيمالالراجامال  الال دربالأصالاألقرا الال  فركي الهوالد ميمالالفدريب.قدالفأفوالا
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اوعايلاابااء ا.ا6

 فد مالالور ماللم فدرباللكواليدلدالالفاديلتالالجديدةالدمياليمصكوالالفامي والصذل ال  الللدال دددةال

الاألداكال ادالالففذيمالالراجامال.

االو كيزاعمجاالمهط اتا .ا7

 ي الكاواليركازصاالدمايالاىف اد يمالدمايالكادال يادرةالفامي يامال  اكداليفيحالالفدريسالال  فرالالور ماللم فدرال

 كثنالصال يفلدالهلداليركزصاالاىف د يمال ينادالدمايال يادرةالطارحالاأليارممالصالهاوال اي الولارالدمايالالفازيازال

الأصالاليمص الغيرالالموظوالأصالالفييرمالال دهزةالأصالالفمقالأصالجذبالا نف دهالصالغيرالذل .
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اواليمامهط اتاالوا يساالمصغ  ااملاجالب طق:

 المستىيــــــات

 المهارات الفرعية
المهارات 

 األساسية
 م

0 9 2 5 4 

 اعزٖ ه اىذسط     

 ئصبسح اّزجبٓ اىط ة ىيذسط اىغذٝذ

 رزمٞشٌٕ ثَؼيٍ٘برٌٖ اىغبثقخ اىَشرجطخ ثبىَ٘م٘ع

 ٍشاػبح ٍغز٘إٌ اىيغ٘ٛ

 رؾ٘ٝقٌٖ ىيذسط اىغذٝذ

مهط اتا

اإلثط ةا

 لالوشليق

9 

 ٗم٘ػ اىٖذف ٍْٔاخزٞبس اىغإاه ٗ     

 ٍْبعجخ ميَبرٔ ٗػجبسارٔ ىَغز٘ٙ اىط ة

 رْ٘ٝغ ا١عئيخ ٗر٘قٞذ هشػ مو عإاه

ٍشاػبح ٍغز٘ٙ اىط ة ٗاىةشٗق ثٌْٖٞ فٜ قج٘ه 

 اإلعبثخ

 أعبىٞت اإلعبثخ ػِ أعئيخ اىط ة

مهط اتا

األس م:ا

 لاإل طبطت

2 

 ٍْبعجخ اى٘عٞيخ ىيَٖبسح ٗٗم٘ػ اىٖذف ٍْٖب     

 خ رنبىٞةٖبثغبهخ اى٘عٞيخ ٗقي

 اعزخذاٍٖب فٜ اى٘قذ اىَْبعت

 ّغبػ اى٘عٞيخ فٜ رؾقٞق اىٖذف

مهط اتا

اسوخااما

واايطتا

5 
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المهارات  المهارات الفرعية المستىيــــــات

 األساسية

 م

 الوعميم ع ٍخ اعزخذاٍٖب ٍِ اىْبؽٞخ اىةْٞخ

 

 اىزؾشك داخو اىةقو ثطشٝقخ ٍْظَخ ٕٗبدفخ     

 رغٞٞش اىْؾبه ٗاالّزقبه ٍِ ٍٖبسح ئىٚ أخشٙ

 ر٘صٝغ ا١ّؾطخ ثِٞ اىط ة ثؼذه

 خ ثبىٞذِٝ ٗاىؼِْٞٞ ٗؽشمبد اىغغٌاالعزؼبّ

 اعزخذاً اىزَضٞو ثْ٘ػٞٔ؛ اىَغَ٘ع ٗاىقبٍذ

مهط اتا

 الح ك:

 

4 

 ٍْبداح مو هبىت ثبعَٔ اىَؾجت ئىٞٔ     

 اعزؼَبه ػجبساد اىقج٘ه ٗاىَغبٍيخ ثبػزذاه

 رؾغٞغ اىطبىت اىَقٞت

 أعي٘ة رق٘ٝت ا١خطبء

 ٍشاػبح اىةشٗق ثِٞ اىط ة فٜ اىزؼضٝض

مهط اتا

 يزالوعزا
3 

 ر٘صٝغ اى٘قذ ثِٞ ا١ّؾطخ ٗفقبً ىيخطخ     

 ر٘قٞذ اىن ً ٗاالعزَبع ئىٚ اىط ة

 ّغجخ م ً اىَؼيٌ ئىٚ م ً ىيط ة

 اىذقخ فٜ ر٘صٝغ ا١دٗاس ثِٞ اىط ة

مهط اتا

الواظيما

 لالولزيع

6 
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المهارات  المهارات الفرعية المستىيــــــات

 األساسية

 م

 ٍطبثقخ ا١داء اىؼَيٜ ىخطخ اىزؾنٞش

الال

الال

ال

ال
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االم ا عا

 ال0995جد ايالد د ال:الدارالال رصقال،الدديشالزيفص الال،الأيدليبالالفدريسالال

 ااررال(ال،الفورياادالالفاماايمالصالاافاممالهاايالالنظرياامالصالفط يااقالفرج اامالا ااراىيمال   اادالال اادهايال،ال  ااددا ال صىااد ال،الرصندلااداال.الىاادال)ال 

ال0997الكصيتال،ال كف مالالولحال،

  ال0995حال،دارالالول–،الالكصيتالال0غزاص ال:ال لد مالهيالفكنصلصجيدالالفاميمال،الطالالك دداليصينالايكندرالص   دالذ يد

 فااادريسالالدرايااادتالا جف دديااامال،الفلطيطاااوال،الصفنوياااذهالصفلاااصيمالددرااادهالالفامي ااايال،الا  ااادراتالال:   ااادالايااادديدالد ااادالال ل اااصدال

ال0770الار يمالال ف دهال،ال كف مالالولحال،

 ج صداامال ااهلوي :الالفاادريسالالوااادد،ال  اارصعالفن ياامالقاادراتالأدياادكالىيراامالالفاادريسالصالليااددات،الال جمااسالاألدمااياللمجد ااادتال،ال 

ال.0775لدىرةال،ال

 Barbara Gross Dauis ، “Tools for teaching “ san Francisco، 0993. 

 Barrie Bennett & others، “ cooperative learning”، university of Toronto,0990 

 Beckman، M.” collaborative learning “ preparation for the work place and Democracy “ 

 Bobartken & others “ Getting IT All Together”, Canda, jessica M. pegis,0993 

 Baiud W.jo Hanson & Roger T. johnson, “ learning together and Alone , Fourth Edition , 

Boston , Allyn & Bacon,0994 

 Paul D.Eggen & Donald P.Kauchat, “ Strategies for teachers, teaching content and tninking 

skills، third Eduction , Allyn  Bacon , 0996 

 Ritasmilk estein, A Natural Teaching Method Based on learning theory “ in Gamut “ A 

Forum for teacher and learners، washington، seattle community college, 0770 

 Robert E.Salvin , “cooperative learning” Theory ,Research، practice “, second Edition, Allyn 

&Bacon , 0995 

 Storm، Sharon, “The Knowledge Base for Teaching “  ERIC  N: E D 337677، 0990 

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.comٍ٘قؼْا اىرؼييَي أٗ  – ىيَضيذ صس صفحرْا اىرؼييَيح ) اىَذسط ت٘ك (

 Wright, W.A., “Teaching Improvement practices”,Bolton Massachus etes : Anker publishing 

company, Inc,0995. 
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 learning and teaching strategiesالتعلين والتعلن  تيجياتاسترا

 strategy origin االعزشارٞغٞخأفو ميَخ 

ٗاىزٜ رؼْٜ اىجشاػخ اىؼغبنشٝخ أٗ فبِ  (strategia)ئىٚ اىنيَخ اىّٞ٘بّٞخ  (strategy) اعزشارٞغٞخٝؼ٘د أفو ميَخ 

 اىؾشة.

 د اىغٞؼ ٍِ أعو اى٘ف٘ه ئىٚ ٕذف ٍؾذد. رؾٞش ئىٚ فِ ر٘صٝغ ٗاعزخذاً ٗعبئو ٗأدٗا ٗاالعزشارٞغٞخ

ٗػْذ االىزؾببً اىَجبؽبش ٍبغ اىؼبذٗن فْٞزقبو اىزشمٞبض ئىبٚ اىزنزٞنببد ٗاىزبٜ رؾبٞش ئىبٚ اىطبشق اىَزجؼبخ فبٜ رْةٞبز مبو 

 ػْقش ٍِ ػْبفش اىخطخ ٗهشٝقخ ر٘ظٞف عَٞغ اىَقبدس ٗاإلٍنبّبد ثَب فٖٞب اىغٞ٘ػ فٜ اىَؼشمخ.

 ٗثِٞ اىطشٝقخٗاىةشق ثْٖٞب  االعزشارٞغٞخرؼشٝف 

: ٕٜ خطبخ رجبِٞ مٞةٞبخ اى٘فب٘ه ئىبٚ ٕبذف ٍؾبذد. ٗرؾبٞش ئىبٚ ؽبجنخ ٍؼقبذح ٍبِ ا١فنببس ٗاىزغببسة االعزشارٞغٞخ

ٗاىز٘قؼبد ٗا١ٕذاف ٗاىخجشح ٗاىزامشح اىزبٜ رَضبو ٕبزٓ اىخطبخ ثؾٞبش رقبذً ئهببس ػببً ىَغ٘ػبخ ٍبِ ا١فؼببه اىزبٜ 

 ر٘فو ئىٚ ٕذف ٍؾذد.

ػيببٚ ٍغَ٘ػببخ ٍببِ  ثبالػزَبببد االعببزشارٞغٞخو ٍببِ ا١فؼبببه اىَطي٘ثببخ ىزطجٞببق اىطشٝقببخ: يىٞببخ ٗمٞةٞببخ رْةٞببز مببو فؼبب

 اىَقبدس ٗا١دٗاد.

 learning and teaching methods and strategies شارٞغٞبد ٗهشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌاعز

 اىزؼيٌٞ: رؾٞش ئىٚ ا١عبىٞت ٗاىخطو اىزٜ ٝزجؼٖب اىَذسط ىي٘ف٘ه ئىٚ إٔذاف اىزؼيٌ. اعزشارٞغٞبد

ائق اىزؼيٌٞ: ٗرغزخذً ػبدح ٍِ قجو اىَذسط ٗاىزٜ رؾذد يىٞخ خيق اىجٞئٞخ اىَْبعجخ ىيزؼيٌ ٗرؾذٝبذ هجٞؼبخ اىْؾببه هش

 اىزٛ ٝزنَِ دٗس اىَؼيٌ ٗدٗس اىطبىت خ ه اىذسط.

اىزؼيٌ: أفؼبه ٍؾذدح ٝقً٘ ثٖب اىَزؼيٌ ىغؼو ػَيٞخ اىبزؼيٌ أعبٖو ٗأعبشع ٗأمضبش ٍزؼبخ ٗفبػيٞبخن ٗاىزبٜ  اعزشارٞغٞبد

 ؼئ ٍزؼيٌ رارٞب ٗقبدس ػيٚ ر٘ظٞف ٍب رؼئَ فٜ ؽبالد عذٝذح.رغ

 رؼيٌٞ َٝنِ أُ رشرجو ثَغَ٘ػخ ٍِ اىطشائق أٗ اعزشارٞغٞبد اىزؼيٌ. اعزشارٞغٞخٍ ؽظخ: مو 

 مٞف َّٞض ثِٞ اعزشارٞغٞزٜ اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ؟

 ىْظبً اىزؼيَٜٞ.َّٞض ثِٞ اعزشارٞغٞزب اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٍِ خ ه اىذٗس اىزٛ ٝيؼجٔ اىَذسط فٜ ا

 ٍضبه:

أؽذ اىطشائق اىَزجؼخ فٜ اىزؼيٌٞ اىَجبؽش ٕٜ اىزؼيٌٞ اىَؾبمشن ٗاىزٛ ٝؼذ ٍِ اىطشائق اىةؼبىخ فٜ اىزؼيٌٞ ١ّٔ ٝقبذً 

أعي٘ة ىيز٘افو ٍغ أمجش قذس ٍَنِ ٍِ اىط ة ٗرقذٌٝ مٌ مجٞش ٍِ اىَؼيٍ٘بد ىٌٖن مَب ٝضٝبذ ٍبِ قبذسح اىَبذسط 

 ػيٚ اإلداسح اىقةٞخ.

بك ٍغَ٘ػخ مجٞشح ٍِ اىَٞضاد اىغٞئخ ىيزؼيٌٞ اىَؾبمش ١ّٔ ٝقً٘ ػيٚ افزشاك غٞش ٗاقؼٜ ىَغز٘ٙ فٌٖ ٗىنِ ْٕ

اىط ة ٗٝقيو اىزغزٝخ اىشاعؼخ ٌٍْٖ. مَب أُ ئثؼبد اىطب ة ػبِ ػَيٞبخ اىبزؼيٌ ٝبإدٛ ئىبٚ ّغبٞبُ عبشٝغ ىيَؼيٍ٘ببد 
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 اىزٜ ؽقو ػيٖٞب.

مٞبف ٝبزؼيٌن مٞبف ٝزبزمشن مٞبف ٝةنبشن ٗمٞبف ٝغؼبو ػَيٞبخ ٗىنِ ْٕبك اعزشارٞغٞبد رؼيٌٞ رزنَِ رؼيٌٞ اىطبىبت 

 اىزؼيٌ أمضش ٍزؼخ. ٕٗزا ٍب ٝؾٞش ئىٚ ٍةًٖ٘ اىزؼيٌ ٍذٙ اىؾٞبح.

ٗاّط قبً ٍِ ٕزٓ االعزشارٞغٞبد ٝنُ٘ ىيَذسط دٗس عذٝذ ٝيؼجبٔ ٕٗب٘ أُ ٝنبُ٘ ٍٞغبش ىؼَيٞبخ اىبزؼيٌ. ٗأُ ٝ٘ظبف 

 ت أمضش اعزق ىٞخ. ئٍنبّبرٔ ٗهبقبرٔ فٜ ئٝغبد ٗرؼشٝف هشائق رغؼو اىطبى

 ٍب اىةشق ثِٞ االعزشارٞغٞزِٞ ئرا؟

رشمض اعزشارٞغٞبد اىزؼيٌٞ ػيٚ دٗس اىَذسط اىزٛ ٝقً٘ ثٔ فٜ ئداسح اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخن ثغل اىْظش ػِ ّغبجخ ٕبزا 

 اىذٗس.

غبَٚ االعزشارٞغٞبد اىزٜ رشمض ػيٚ أُ ٝنُ٘ اىَذسط ٕ٘ ٍٞغش ىؼَيٞخ اىزؼيٌ ٗاىطبىبت ٕب٘ ٍؾب٘س ٕبزٓ اىؼَيٞبخ ر

 اعزشارٞغٞبد رؼيٌ. 

 ٗاىْزٞغخ: 

اعببزشارٞغٞبد اىزؼيببٌٞ رزنببَِ اعببزشارٞغٞبد رؼيببٌن ثؼجبببسح أخببشٙ َٝنببِ ىيَببذسط مببَِ أٛ اعببزشارٞغٞخ رؼيببٌٞ أُ 

 ٝغزخذً أؽذ االعزشارٞغٞبد اىزٜ رشمض ػيٚ رؼيٌ اىطبىت. 

 اىزؼبّٜٗ.  اىَغزخذٍخ فٜ اىزؼيٌٞ اىزةبػيٜ ٕٜ اعزشارٞغٞخ اىزؼيٌ االعزشارٞغٞبدٍضبه: أؽذ 

 اىةئبد اىَخزيةخ العزشارٞغٞبد اىزؼيٌٞ ٗأٍضيخ ػِ مو ٍْٖب

ٍ ؽظخ ٕبٍخ: َٝنِ أُ رنبُ٘ أؽبذ اىطبشق مبَِ أمضبش ٍبِ اعبزشارٞغٞخن ٗمَضببه ػيبٚ رىبل ّ ؽبع أُ 

هشٝقبخ ؽبو اىَؾبن د فبٜ اىبزؼيٌ ٕبٜ مبَِ اعبزشارٞغٞخ اىزؼيبٌٞ غٞبش اىَجبؽبش ٗمبزىل مبَِ اعبزشارٞغٞخ اىزؼيبٌٞ 

 اىزةبػيٜ

  

 ّجزح ػِ ثؼل االعزشارٞغٞبد

 : 

 أٗالً : اعزشارٞغٞخ ىؼت ا١دٗاس :

ٍةٍٖٖ٘ب :ٕٜ أؽذٙ أعبىٞت اىزؼيٌٞ ٗاىزذسٝت اىزٜ رَضو عي٘مبً ٗاقؼٞبً فٜ ٍ٘قف ٍقطْغ ن ٗٝزقَـ مو فبشد ٍبِ 

ؽبذٗد  اىَؾبسمِٞ فٜ اىْؾبه اىزؼيَٞبٜ أؽبذ ا١دٗاس اىزبٜ ر٘عبذ فبٜ اىَ٘قبف اىب٘اقؼٜ ن ٗٝزةبػبو ٍبغ اٟخبشِٝ فبٜ

 ػ قخ دٗسٓ ثأدٗاسٌٕ .

 إٔذافٖب:

 . ر٘فٞش فشؿ اىزؼجٞش ػِ اىزاد ن ٗػِ االّةؼبالد ىذٙ اىط ة  -

صٝبدح إزَبً اىط ة ثَ٘م٘ع اىذسط اىَطشٗػ ن ؽٞش َٝنِ ىيَؼيٌ أُ ٝنَْٖب اىَببدح اىؼيَٞبخ اىغذٝبذح   -

 . نأٗ ٝقً٘ ثزؼضٝض اىَبدح اىؼيَٞخ اىَذسٗعخ
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ٗاىزؼشف ػيٚ ق٘اػذٕب ن ٗرؾبغٞؼٌٖ ػيبٚ االرقببه ٍبغ ثؼنبٌٖ اىبجؼل ؛ رذسٝت اىط ة ػيٚ اىَْبقؾخ  -

 . ىزجبده اىَؼيٍ٘بد أٗ االعزةغبس ػْٖب

ئمغبة اىط ة قَٞببً ٗارغبٕببد رؼبذه عبي٘مٌٖ ن ٗرغببػذٌٕ ػيبٚ ؽغبِ اىزقبشف فبٜ ٍ٘اقبف ٍؼْٞبخ ئرا  -

 . ٗمؼ٘ا فٖٞب

ٞبً ٗهجٞؼٞبً ثِٞ اىط ة ن ٗثخبفخ فٜ رؾغٞغ سٗػ اىزيقبئٞخ ىذٙ اىط ة ن ؽٞش ٝنُ٘ اىؾ٘اس خ ىٖب ريقبئ -

 . ٍ٘اقف ا١دٗاس اىؾشح ٗغٞش اىَقٞذح ثْـ أٗ ؽ٘اس

 . رَْٞخ قذسح اىط ة ػيٚ رقجو اٟساء اىَخزيةخ ن ٗاىجؼذ ػِ اىزؼقت ىيشأٛ اى٘اؽذ  -

 . رق٘ٝخ ئؽغبط اىط ة ثبٟخشِٝ ن ٍٗشاػبح ٍؾبػشٌٕ ن ٗاؽزشاً أفنبسٌٕ  -

 ئعشاءاد رْةٞزٕب:

 ّؾبه ىؼت ا١دٗاس ٍِ ص س ٍشاؽو ن ٗرؾَو رغغ خط٘اد ٕٜ :ٝزأىف      

اىَشؽيببخ ا١ٗىببٚ : ٍشؽيببخ اإلػببذاد ن ٗرؾببَو اىخطبب٘اد اىزبىٞببخ : اىزغببخِٞ ن اخزٞبببس اىَؾبببسمِٞ ن رٖٞئببخ  -

 اىَغشػ ن ئػذاد اىَ ؽظِٞ .

 اىَشؽيخ اىضبّٞخ : رَضٞو ا١دٗاس ن ٗرؾَو خط٘ح رَضٞو اىذٗس . -

ؼخ ٗاىزقٌ٘ٝ ن ٗرؾَو اىخط٘اد اىزبىٞخ : اىَْبقؾخ ٗاىزقٌ٘ٝ ن ئػبدح رَضٞو اىذٗس ) ئرا اىَشؽيخ اىضبىضخ : اىَزبث -

 دػذ اىؾبعخ ( ن اىَْبقؾخ ٗاىزقٌ٘ٝ ) ثؼذ ئػبدح اىذٗس ( ن اىَؾبسمخ فٜ اىخجشاد .

 صبّٞبً: اعزشارٞغٞخ اىزؼيٌ اىزؼبّٜٗ :

ؼَو فٜ ٍغَ٘ػبد فغٞشح غٞش ٍزغبّغخ ٝزؼبُٗ ٍةٍٖٖ٘ب :اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ ٝزؼيٌ فٖٞب اىط ة ٍِ خ ه اى    

 أفشادٕب فٜ اّغبص اىََٖبد اىزؼيَٞٞخ اىَْ٘هخ ثٌٖ .

 إٔذافٖب :

 . رغبػذ ػيٚ اعزخذاً ػَيٞبد اىزةنٞش االعزذالىٜ ثؾنو أمجش -

 . رغٌٖ فٜ سفغ ٍغز٘ٙ اىزؾقٞو اىذساعٜ ىيط ة  -

 .ظش اٟخشِٝ رَْٜ اىؼ قبد اإلٝغبثٞخ ن ٗرغبػذ ػيٚ رقجو اىةشد ى٘عٖبد ّ  -

 . رضٞش اىذافؼٞخ ىذٙ اىَزؼيَِٞ  -

 . رغبػذ ػيٚ رنِ٘ٝ ارغبٕبد ئٝغبثٞخ أفنو ّؾ٘ اىَذسعخ ٗاىَؼيَِٞ  -

 . رؾقق رقذٝشاً أػيٚ ىيزاد  -

 . رغبػذ ػيٚ اىزنٞف اإلٝغبثٜ ىيطبىت ّةغٞبً ٗاعزَبػٞبً   -

 ئعشاءاد رْةٞزٕب:

فٜ ٍغز٘إٌ اىذساعٜ ( ثؾٞش ٝنبُ٘ فبٜ مبو ٝزٌ رقغٌٞ اىط ة ئىٚ ٍغَ٘ػبد غٞش ٍزغبّغخ ) ٍزةبٗرُ٘  .1

 ه ة ن ٗٝ٘مو ىنو هبىت فٜ اىَغَ٘ػخ دٗس ٝقً٘ ثٔ ) سئٞظ ن ٍقشس ن ٍزؾذس ... اىخ 5ــ  3ٍغَ٘ػخ 
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. ) 

ٝجذأ اىَؼيٌ دسعٔ ثَقذٍخ عشٝؼخ ٝؼطٜ فٖٞب فنشح ػبٍخ ػِ اىذسط ٗا١ٕبذاف اىزبٜ ٝشغبت فبٜ رؾقٞقٖبب .  .2

  . ٍغ اىط ة ٍِ خ ه اىؼَو اىزؼبّٜٗ

ٝطشػ اىَؼيٌ ٗسقخ اىؼَو ا١ٗىٚ ن ثؼبذ اىزَٖٞبذ ىيْؾببه ؛ ىنبَبُ فٖبٌ اىطب ة ىَؾزب٘ٙ ٗسقبخ اىؼَبو ن .  .3

 . ٗٝ٘مؼ ىٌٖ اىَطي٘ة اىقٞبً ثٔ

ٝزأمببذ اىَؼيببٌ ٍببِ ربب٘فش خيةٞببخ رؼيَٞٞببخ )خجببشاد عبببثقخ ن دسط عبببثق ن ٍقذٍببخ دسط ن قببشاءح دسط فببٜ .  .4

  . ىْؾبه اىزؼيَٜٞ اىَطشٗػ فٜ ٗسقخ اىؼَواىنزبة ( ىذٙ اىط ة ْٝطيقُ٘ ٍْٖب ؛ ىََبسعخ ا

ٝزٞؼ اىَؼيٌ اىةشفخ ١فشاد مو ٍغَ٘ػخ ٍْبقؾخ اىْؾبه ن ٗاىخشٗط فبٜ ّٖبٝبخ اىبضٍِ اىَخقبـ ثبشأٛ .  .5

  . ٍ٘ؽذ ّٗزبط ٗاؽذ

رؼشك مو ٍغَ٘ػخ ّزبط ػَيٖب أٍبً اىط ة ٗٝذٗس ّقبػ ؽ٘ه ٍب ٝؼبشك ن صبٌ ٝنزبت اىَؼيبٌ ٍيخبـ .  .6

رةق ػيٞٔ ثغٞو ػيٚ اىغج٘سح ػِ إٌٔ ُُ   . ٍب أُ

  . رْةز ثقٞخ اىْؾبهبد ) أٗساق اىؼَو ( ثْةظ اٟىٞخ ؽغت ٍب ٝغَؼ ثٔ ٗقذ اىؾقخ.  .7

ٝقً٘ اىَؼيٌ فٜ ّٖبٝخ اىذسط ثؼَيٞخ رقٌ٘ٝ ؛ ىيزأمبذ ٍبِ رؾقبق إٔبذاف اىبذسط ىبذٙ اىطب ة ن ٗٝزبٞؼ ىٖبٌ .  .1

 . اىةشفخ ىنزبثخ اىَيخـ اىغج٘سٛ

 اىزذسٝغٞخ:صبىضبً: اعزشارٞغٞخ اىزقٌ٘ٝ اىجْبئٜ 

ٕٜ اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ رؼزَذ ػيٚ اىزقٌ٘ٝ اىَشؽيٜ اىبزٛ ٝبزٌ أصْببء رأدٝبخ اىَؼيبٌ ىيَ٘قبف اىزؼيَٞبٜ  ٍةٍٖٖ٘ب:

اىزؼيَٜن ثٖذف أخز رغزٝخ ساعؼخ ٍغز٘ؽبح ٍِ عَغ اىَؼيٍ٘بد ػِ اىط ة ٗرؼيٌَٖ ن ٍِٗ صٌ رؾبخٞـ ٕبزا 

ىبزؼيٌَٖ اى ؽبق .رزطيبت ٕبزٓ اإلعبزشارٞغٞخ ٍبِ  اى٘اقغ ن ٗاىزؼبشف ػيبٚ ؽبعببرٌٖ ٗاالػزَببد ػيٖٞبب ىيزخطبٞو

اىَؼيٌ اػزَبد اىزقٌ٘ٝ عضءاً أعبعٞبً ٍِ ػَيٞخ اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ )قجو ٗخ ه ٗثؼذ رْةٞز اىَ٘قف اىزؼيَٜٞ اىزؼيَٜ( 

 ؛ ىيزغيت ػيٚ اىقؼ٘ثبد ٗاىؼضشاد اىزٜ ر٘اعٔ رؼيٌ اىط ة ٍٗؼبىغزٖب.

 إٔذافٖب:

 . ةٜ فٜ رؾغِ رؼيٌ اىط ة ن ٗرؾغِٞ أداء اىَؼيَِٞر٘ظٞف ّزبعبد ػَيٞخ اىزقٌ٘ٝ اىق  -

 . االٕزَبً ثبىزؼيٌ اىغبثق ٗعؼئ ػْقشاً ٕبٍبً ٍٗزطيجبً سئٞغبً ىيزؼيٌ اىغذٝذ  -

 . دٍظ اىزقٌ٘ٝ فٜ ػَيٞخ اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ن ثؾٞش ٝقجؼ ٍزنبٍ ً ٍؼٖب ٗىٞظ ٍةق٘الً ػْٖب  -

 . ٜ اىَ٘قف اىزؼيَٜٞ اىزؼيَٜرةشٝذ اىزؼيٌٞ ثؾٞش ٝقجؼ مو هبىت ػْقشاً فشٝذاً ف  -

 . رةؼٞو دٗس اىطبىت فٜ ػَيٞخ اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٗئصبسح إزَبٍٔ ٗدافؼٞزٔ ىيزؼيٌ  -

  . ٍؼبىغخ ٍ٘اهِ اىنؼف ىذٙ اىط ة ن ٗرؼضٝض ٍ٘اهِ اىق٘ح  -

 . رَْٞخ دٗس اىَؼيٌ فٜ ريجٞخ ؽبعبد اىط ة ن ٍٗزطيجبد اىَْٖظ اىَذسعٜ  -

 ئعشاءاد رْةٞزٕب:
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خ دسط ٗفق اعزشارٞغٞخ اىزقٌ٘ٝ اىجْبئٜ اىزذسٝغٞخ ن ٗرْةز داخو اىقف ثبىؼَو اىزؼبّٜٗ ن ثزقذٌٝ ٝزٌ ئػذاد خط

 أٗساق ػَو رؾز٘ٛ ػيٚ ٍب ٝيٜ :

 . رقٌ٘ٝ ىيخجشاد اىزؼيَٞٞخ اىغبثقخ ىذٙ اىط ة .1

 ( .ػ ط ىيخجشاد اىزؼيَٞٞخ اىغبثقخ ىذٙ اىط ة )ػْذ اىؾبعخ .2

 . ٍؼشفخ رؼيَٞٞخ عذٝذح .3

  . يزؼيٌ اىغذٝذ ٗػ ط اىقؼ٘ثبد اىَز٘قؼخرقٌ٘ٝ ٍشؽيٜ ى .4

 (ػ ط ىيقؼ٘ثبد اىَز٘قؼخ )ػْذ اىؾبعخ  .5

 . دػٌ اىزؼيٌ ثْؾبه ػ عٜ ن أٗ رؼضٝضٛ ن أٗ ئصشائٜ فٜ ّٖبٝخ اىذسط  .6

  : ساثًؼب : اعزشارٞغٞخ ػَيٞبد اىزؼيٌ

ػيٚ اى٘ف٘ه ئىٚ اىَؼبسف ن  ٕٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؼَيٞبد اىؼقيٞخ ا١عبعٞخ ٗاىزنبٍيٞخ اىزٜ رغبػذ اىَزؼيٌ ٍةٍٖٖ٘ب:

ٗرَْٜ قذسرٔ ػيٚ اىَضبثشح ن ٗاىزؼيٌ اىزارٜ ن ٗؽو اىَؾبن د ػبِ هشٝبق اىَ ؽظبخ ن ٗعَبغ اىجٞبّببد ن ٗفبشك 

ٗرؾزَو ػَيٞبد اىؼيٌ  . اىةشٗك ن ٗقٞبط اىؼ قبد ن ٗرةغٞشٕب ثطشٝقخ ػيَٞخ ثبعزخذاً اىؾ٘اط ٗاىزةنٞش اىؼيَٜ

َ ؽظببخ ن اىزقببْٞف ن االرقبببه ن ػ قبببد اىَنبببُ ٗاىببضٍِ ن االعببزْزبط ن ا١عبعببٞخ ػيببٚ صَبببُ ػَيٞبببد ٕببٜ: اى

ػ قبد اىؼذ )ا١سقبً( ن اىقٞبط ن اىزْجإ )اىز٘قبغ( .أٍبب ػَيٞببد اىؼيبٌ اىزنبٍيٞبخ فزؾبزَو ػيبٚ خَبظ ػَيٞببد ٕبٜ: 

ػَيٞببد .ُٗٝ ؽبع أُ  اىزغشٝبتن فبشك اىةبشٗك ن اىزؼشٝبف اإلعشائبٜاىزؾنٌ فٜ اىَزغٞبشادن رةغبٞش اىجٞبّببد ن 

اىؼيببٌ ا١عبعببٞخ ٗاىزنبٍيٞببخ رَضببو رْظَٞبببً ٕشٍٞبببًن ثَؼْببٚ أُ اعببزخذاً اىؼَيٞبببد اىزنبٍيٞببخ ٝزطيببت ئرقبببُ اىؼَيٞبببد 

 . ا١عبعٞخن مَب أُ ػَيٞبد اىؼيٌ اىزنبٍيٞخ رنٌ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؼَيٞبد ا١عبعٞخ

  ٕذافٖب:أ

 . ب ىٔ ٍِ قجو اىَؼيٌٍغبػذح اىَزؼيٌ ػيٚ اى٘ف٘ه ئىٚ اىَؼيٍ٘بد ثْةغٔ ثذالً ٍِ رقذَٖٝ -

 . رأمٞذ اػزجبس اىزؼيٌ ػَيٞخ ىيجؾش ٗاالعزققبء ٗاالمزؾبف ن ٗىٞظ ػَيٞخ ىزيقِٞ اىَؼشفخ  -

 . رَْٞخ ثؼل االرغبٕبد اىؼيَٞخ ىذٙ اىَزؼيَِٞ ٍضو ؽت االعزط ع ن ٗاىجؾش ػِ ٍغججبد اىظ٘إش  -

 . رَْٞخ اىزةنٞش اىْبقذ ٗاىزةنٞش االثزنبسٛ ىذٙ اىَزؼيَِٞ  -

 . خ قذسح اىَزؼيٌ ػيٚ اىَضبثشح ٗاىزؼيٌ اىزارٜرَْٞ  -

ئمغبة اىَزؼيٌ ارغبٕبد ئٝغبثٞخ ّؾ٘ اىجٞئخ ٗاىَؾبفظخ ػيٖٞب ن ا١ٍبش اىبزٛ ٝغببػذٓ ػيبٚ ؽبو اىَؾبن د   -

 .اىزٜ ر٘اعٖٔ داخو اىَذسعخ ٗخبسعٖب

 . اّزقبه أصش امزغبة اىَزؼيٌ ىَٖبساد ػَيٞبد اىؼيٌ ئىٚ ٍ٘اقف رؼيَٞٞخ ٗؽٞبرٞخ أخشٙ  -

ت اىذساعخ اىةشدٝخ ن ٗاىذساعخ اعزشارٞغٞخ ػَيٞبد اىؼيٌ ر٘فش رقْٞبد رذسٝجٞخ ٍزْ٘ػخ رزطي : شاءاد رْةٞز ٕبئع

.ٗٝبببزٌ رْةٞبببز  ٍغَ٘ػببببد ؛ ىََبسعبببخ اىبببزؼيٌ اىزؼببببّٜٗ ن أٗ اىَْبقؾبببخ ٍبببغ اىَؼيبببٌ ن أٗ اىؼقبببف اىبببزْٕٜ فبببٜ

ً ػيبٚ ػَيٞببد اىؼيبٌ ا١عبعببٞخ ن أٗ االعبزشارٞغٞخ ثبىقٞببً ثبجؼل اىَٖببً ن ٍْٖٗببب رخطبٞو أّؾبطخ رذسٝجٞبخ رقبب٘
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اىزنبٍيٞخ ن ٗٝقً٘ اىَؼيٌ ٍِ خ ىٖب ثز٘عٞٔ ػَو اىط ة ن ٍٗزبثؼزٔ ن ٗرقذٌٝ أّؾطخ ٍزْ٘ػخ ن ٗرغزٝخ ساعؼبخ 

  . ؛ إلػَبه اىؼقو فٜ ئرقبُ ػَيٞبد اىؼيٌ ٍَب ٝإدٛ ئىٚ االثزنبس ن ٗػَق اىزةنٞش

  . ىؼيٌ ٍَب ٝإدٛ ئىٚ االثزنبس ن ٗػَق اىزةنٞشٗرغزٝخ ساعؼخ ؛ إلػَبه اىؼقو فٜ ئرقبُ ػَيٞبد ا

 : خبٍغبً : اعزشارٞغٞخ االعزققبء

 : ٍةٍٖٖ٘ب

اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ ٝزؼبٍو فٖٞب اىط ة ٍغ خط٘اد اىَْٖظ اىؼيَٜ اىَزنبٍو ن ؽٞش ٝ٘مغ اىطبىت فٜ ٍ٘اعٖخ 

 . ٗاخزجبسٕب ئؽذٙ اىَؾن د ن فٞخطو ٗٝجؾش ٗٝؼَو ثْةغٔ ػيٚ ؽيٖب ػِ هشٝق ر٘ىٞذ اىةشمٞبد

  : ٗى عزققبء ص س ف٘س ٍزْ٘ػخ ن ٕٜ

االعزققبء اىؾش : ٝقً٘ فٞٔ اىطبىت ثبخزٞبس اىطشٝقخ ٗا١عئيخ ٗاىَ٘اد ٗا١دٗاد اى صٍخ ؛ ىي٘ف٘ه ئىٚ ؽو  .1

 . اىَؾنيخ اىزٜ ر٘اعٖٔ

  . ٍقذٍبً االعزققبء اىَ٘عٔ : ٝؼَو اىَزؼيٌ رؾذ ئؽشاف اىَؼيٌ ٗر٘عٖٞٔ ن أٗ مَِ خطخ ثؾضٞخ أػذد  .2

االعزققبء اىؼبده : َٝش ثَشاؽو رجذأ ثزقغٌٞ ه ة اىقف ئىٚ ٍغَ٘ػزِٞ ن رزجْٚ مو ٍغَ٘ػخ ٗعٖخ ّظش  .3

ٍخزيةخ رغبٓ اىَ٘م٘ع أٗ اىقنٞخ اىَطشٗؽخ فٜ ٍؾز٘ٙ اىذسط ن ثبإلمبفخ ئىٚ ٍغَ٘ػخ صبىضخ رقً٘ ٍقبً ٕٞئخ 

  . اىَؾنَِٞ

 : إٔذافٖب

 . اإلدسامٜ ن ٗاىجْبء اىؼقيٜ اىزٛ رْزظٌ فٞٔ اىؾقبئقٍغبػذح اىطبىت ػيٚ ثْبء اىٖٞنو  

  . رَْٞخ ٍٖبساد اىزةنٞش ن ٗاىؼَو اىَغزقو ىذٙ اىَزؼيَِٞ ن ٗاى٘ف٘ه ئىٚ اىَؼشفخ ثأّةغٌٖ 

 . رَْٞخ ٍٖبساد ) ػَيٞبد ( اىؼيٌ أصْبء اىزؼيٌ ثبالعزققبء 

  . رَْٞخ ٍٖبساد اىزؼيٌ اىزارٜ ىذٙ اىَزؼيَِٞ 

 . اىجؾش اىؼيَٜ ٗفق اىخط٘اد اىَْٖغٞخ اىَؼشٗفخ ٍَبسعخ ػَيٞخ 

 . ئمغبة اىَزؼيٌ اىضقخ ثبىْةظ ٗاىقذسح ػيٚ ئثذاء اىشأٛ ن ٗرقجو اىشأٛ اٟخش 

 : ئعشاءاد رْةٞزٕب

 . هشػ اىَؾنيخ ٍٗ٘اعٖخ اىط ة ثبىَ٘قف اىَؾٞش .1

ٗرىل ٍِ خ ه هشػ ٍغَ٘ػخ ٍِ  ئداسح ٍْبقؾخ ٍغ اىط ة ىزقٌ٘ٝ اىَؼيٍ٘بد اىَز٘فشح ىذٌٖٝ ؽ٘ه اىَؾنيخن .2

 . ا١عئيخ اىَزْ٘ػخ

 . قٞبً اىط ة ثغيغيخ ٍِ اىزغبسة ن ٗعَغ اىجٞبّبد ٗاىَزطيجبد اى صٍخ ىؾو اىَؾنيخ .3

قٞبً اىط ة ثزْظٌٞ اىجٞبّبد اىزٜ عَؼٕ٘ب ٗرةغٞشٕب ن ٍغ سع٘ػٌٖ ئىٚ اعزشارٞغٞبد ؽو اىَؾنيخ اىزٜ  .4

 . اعزخذٍٕ٘ب أصْبء االعزققبء

  . مزبثخ رقشٝش خبؿ ثؼَيٞخ االعزققبء .5
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 : عبدعبً: اعزشارٞغٞخ االرقبه ثَقبدس اىزؼيٌ

 ٍةٍٖٖ٘ب:

ٕٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَٖبساد اىزٜ رَْٜ قذساد اىَؼيَِٞ فٜ مٞةٞخ االرقبه ثَقبدس اىزؼيٌ ثأّ٘اػٖب اىَزؼذدح ن ثَب 

 . ٞخ ٍٖٗبساد االمزؾبف ٗاىزؼيٌ اىزارٜٝخذً ػَيٞخ اىزؼيٌ ىذٙ اىَزؼيَِٞ ن ٗٝغبػذ ػيٚ رَْٞخ اىقذساد اإلثذاػ

 

 َٗٝنِ أُ رُقْف ٍقبدس اىزؼيٌ ئىٚ أسثؼخ أفْبف ٕٜ:

اىَقبدس اىجؾشٝخ: ٗ رؾَو ا١ؽخبؿ اىزِٝ ٝقٍُ٘٘ ثذٗس رؼيَٜٞ ٍجبؽش مبىَؼيَِٞ ن أٗ اىزِٝ ٝغزؼبُ ثٌٖ  .1

 . ىضٝبدح اىز٘مٞؼ ٍضو ا١هجبء ٗاىَْٖذعِٞ ٗسعبه ا١ٍِ ٗغٞشٌٕ

َنبّٞخ: ٕٜٗ اىَ٘اقغ اىزٜ ٝزٌ فٖٞب اىزةبػو ٍغ اىَقبدس ا١خشٙ ٍْٖٗب: اىَؼبسك ٗاىَزبؽف ن اىَقبدس اى .2

 . ٍٗشامض اىجؾ٘س ٗاىَغبعذ ٗغٞشٕب

ا١ّؾطخ: ٗرَضو مو ٍب ٝؾزشك فٞٔ اىَزؼيٌ ٍِ أّؾطخ ٍ٘عٖخ رٖذف ئىٚ ئمغبة خجشاد ٍؾذدح ٍضو :  .3

 . ٗغٞشٕباىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ٗاىشؽ د ٗاىَؾبمشاد ٗاىْذٗاد 

اىَ٘اد اىزؼيَٞٞخ: ٗ ٕٜ اىَ٘اد اىزؼيَٞٞخ اىزٜ ٝزٌ رقََٖٞب ؛ ىزؾقٞق إٔذاف رؼيَٞٞخ ن ٍْٖٗب: اىَْبرط ٗاىؼْٞبد  .4

 . ٗاىخشائو ٗاىَق٘ساد ٗاىغج٘ساد ٗا١قشاؿ اىَذٍغخ ٗغٞشٕب

 إٔذافٖب:

 . رَْٞخ قذسح اىَزؼيٌ فٜ اىؾق٘ه ػيٚ اىَؼيٍ٘بد ٍِ ٍقبدس ٍخزيةخ 

  . ساد اىجؾش ٗاالمزؾبف ٗؽو اىَؾن د ىذٙ اىَزؼيَِٞرَْٞخ ٍٖب 

 . رضٗٝذ اىَزؼيَِٞ ثَٖبساد رغؼيٌٖ قبدسِٝ ػيٚ االعزةبدح ٍِ اىزط٘ساد اىَزغبسػخ فٜ ّظٌ اىَؼيٍ٘بد 

 . ئػطبء اىَؼيَِٞ فشفخ ىيزْ٘ٝغ فٜ أعبىٞت اىزذسٝظ 

 . اىزؼيَٞٞخ ٗاىزؼبُٗ فٜ رط٘ٝش اىَ٘اد ٍغبػذح اىَؼيَِٞ ػيٚ رجبده اىخجشادن 

 . ئربؽخ اىةشفخ ىيزؼيٌ اىزارٜ ٍِ قجو اىَزؼيَِٞ 

 . ريجٞخ اؽزٞبعبد اىةشٗق اىةشدٝخ ثِٞ اىَزؼيَِٞ 

  . امزؾبف ٍٞ٘ه ٗاعزؼذاداد ٗقذساد اىَزؼيَِٞ ٗرَْٞزٖب 

 ئعشاءاد رْةٞزٕب:

ثأعبىٞت ػذٝذح ٍْٖب:  َٝنِ ر٘ظٞف ٍٖبساد االرقبه ثَقبدس اىزؼيٌ فٜ مبفخ اعزشارٞغٞبد اىزذسٝظ ا١خشٙ ن

رةؼٞو اىَنزجخ اىَذسعٞخن ٍٗشمض ٍقبدس اىزؼيٌ ن ٗرنيٞف اىط ة ثاػذاد اىجؾ٘س ن ٗاالعزةبدح ٍِ اإلٍنبّبد اىزٜ 

ٍِ ثشٍغٞبد ػذٝذح ن ٗاعزخذاً اىؾجنخ اىؼْنج٘رٞخ ن ٗرةؼٞو اىجشٝذ اإلىنزشّٜٗ  ٝؾز٘ٝٔ ٝ٘فشٕب اىؾبعت اٟىٜ ثَب 

ٌ أُ ٝنٞف ػيٚ ٕزٓ ا١عبىٞت أعبىٞت أخشٙ َٝنِ أُ رإدٛ ئىٚ رؾقٞق إٔذاف ثِٞ اىَؼيٌ ٗه ثٔ . ٗىيَؼي

  . اىزؼيٌ
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 : عبثؼبً : ٍٖبساد اىز٘افو

 : ٍةٍٖٖ٘ب

ٕٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَٖبساد اىزٜ رغبػذ ػيٚ رَْٞخ اىز٘افو اىيةظٜ ٗغٞش اىيةظٜ ىذٙ اىَؼيَِٞ ن ٍِٗ صٌ 

  . ر٘ظٞةٖب ثَب ٝخذً ػَيٞخ اىزؼيٌ ىذٙ اىَزؼيَِٞ

نَِ اىز٘افو اىيةظٜ أسثغ ٍٖبساد ٕٜ : االعزَبع ن اىزؾذس ن اىقشاءح ناىنزبثخ . أٍب اىز٘افو غٞش اىيةظٜ ن ٗٝز

  : فٖ٘ ػجبسح ػِ ٗعبئو أخشٙ إلسعبه اىشعبئو اىز٘افيٞخ ن ٍْٖٗب اىغغٌ ٗاىق٘د ٗاىَنبُ ن ٗىٔ ّ٘ػبُ

 . ٘د ن ٗاىقَذ ن ٗاىؾ٘اط ا١خشٙاإلؽبسح: ثؾشمبد اىغغٌ ن ٗرؼجٞشاد اى٘عٔ ن ٗاىؼِٞ ن ٗريِ٘ٝ اىق .1

  . دالىخ ا١ؽٞبء: اىَقْ٘ػخ مبىَنبُ ن ٗاىغَبىٞبد مب١ى٘اُ .2

 : إٔذافٖب

 . ( اىزؼجٞش اىَ ئٌ-االعزَبع -رق٘ٝخ اىشٗاثو االعزَبػٞخ )ثبىزؼبهف  

 . ر٘عٞغ ّطبق اىؼ قبد ٍغ اٟخشِٝ 

  . ٍؼشفخ اىزاد ٗؽغِ رقذٝشٕب 

 . ْٖٞخاىْغبػ فٜ اىؾٞبح اىَ 

 . رؾغِٞ اىقؾخ اىْةغٞخ ٗاىغغَٞخ 

  . عؼو اىؾٞبح أمضش ٍزؼخ ٗأٍبّبً  

 :ئعشاءاد اىزْةٞز

  :َٝنِ ر٘ظٞف ٍٖبساد اىز٘افو فٜ مبفخ االعزشارٞغٞبد ا١خشٙ ػِ هشٝق ر٘عٖٞبد ن ٗأّؾطخ ٍزْ٘ػخ ٍْٖب

 . رذسٝت اىط ة ػيٚ اىز٘افو اىجقشٛ ػْذ ٍؾبسمبرٌٖ 

 . ٞض ٗاالّزجبٓ ن ٗرذسٝجٌٖ ػيٚ اإلّقبد ى٠خشِٝؽش اىط ة ػيٚ اىزشم 

 . ؽش اىط ة ػيٚ اىزؾذس ثؾشٝخ 

 . اعزضبسح اىط ة ىيَؾبسمخ ٗئثذاء اىشأٛ ن ٗئربؽخ اى٘قذ اىنبفٜ ىزىل 

 . رذسٝت اىط ة ػيٚ اىقشاءح اىقبٍزخ ٗاىغبٕشح 

 . رَْٞخ ٍٖبسح اعزْجبه ا١فنبس ىذٙ اىط ة 

 . ةض اىط ة ػيٚ اىقشاءح اىْبقذحهشػ أعئيخ رقَ٘ٝٞخ رؾ 

  . رذسٝت اىط ة ػيٚ اىزيخٞـ ن ٗمزبثخ ا١فنبس ثؾشٝخ 

 . ٍزبثؼخ اىط ة ػْذ رطجٞق أّؾطخ ؛ ىزَْٞخ ٍٖبساد اىز٘افو اىيةظٜ ن ٗرقذٌٝ اىزغزٝخ اىشاعؼخ ىٌٖ 

 . اعزخذاً ئؽبساد اىغغٌ ٍِ ٍ٘مؾبد ٍٗ٘عٖبد ٗغٞشَٕب ثةؼبىٞخ 

 . ى٘عٔ ٗريِ٘ٝ اىق٘د ثةؼبىٞخاعزخذاً رؼبثٞش ا 

 : صبٍْبً : اعزشارٞغٞخ خشائو اىَةبٌٕٞ
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 : ٍةٍٖٖ٘ب

ٕٜ اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ فبػيخ فٜ رَضٞو اىَؼشفخ ػِ هشٝق أؽنبه رخطٞطٞخ رشثو اىَةبٌٕٞ ثجؼنٖب اىجؼل 

 . ثخط٘ه أٗ أعٌٖ ٝنزت ػيٖٞب ميَبد رغَٚ ميَبد اىشثو

بد عذٝذح ن ٗامزؾبف اىؼ قبد ثِٞ اىَةبٌٕٞ ن ٗرؼَٞق اىةٌٖ ن ٗريخٞـ ٗرغزخذً خشائو اىَةبٌٕٞ فٜ رقذٌٝ ٍؼيٍ٘

 . اىَؼيٍ٘بد ن ٗرقٌ٘ٝ اىذسط

 : إٔذافٖب

 . رْظٌٞ اىَؼيٍ٘بد فٜ دٍبؽ اىطبىت ؛ ىغٖ٘ىخ اعزشعبػٖب 

 . رجغٞو اىَؼيٍ٘بد ػيٚ ؽنو ف٘س ٗميَبد 

 . اىَغبػذح ػيٚ رزمش اىَؼبسف فٜ ؽنو ٍؼِٞ 

 . ٝذح ثبىجْٞخ اىَؼشفٞخ ىيَزؼيٌسثو اىَةبٌٕٞ اىغذ 

 . رغٌٖ فٜ ئٝغبد ػ قبد ثِٞ اىَةبٌٕٞ 

 . رَْٞخ ٍٖبساد اىَزؼيٌ فٜ رْظٌٞ اىَةبٌٕٞ ٗرطجٞقٖب ٗرشرٞجٖب 

 . رضٗٝذ اىَزؼيَِٞ ثَيخـ رخطٞطٜ ٍشمض ىَب رؼيَ٘ٓ 

 :ئعشاءاد اىزْةٞز

 : َٝنِ رقٌَٞ خشٝطخ ٍةًٖ٘ ثارجبع اىخط٘اد اىزبىٞخ

 . م٘ع ٗىٞنِ ٕ٘ اىَةًٖ٘ اىشئٞظاخزٞبس ٍ٘ .1

 .رشرٞت أٗ رْظٌٞ قبئَخ ثبىَةبٌٕٞ ا١مضش ػٍَ٘ٞخ ٗؽَ٘الً ئىٚ ا١مضش رؾذٝذاً  .2

 . رْظٌٞ اىَةبٌٕٞ فٜ ؽنو ٝجشص اىؼ قخ ثْٖٞب .3

 . سثو اىَةبٌٕٞ ٍغ ثؼنٖب ثخط٘ه ن ٗر٘مٞؼ ّ٘ػٞخ اىؼ قخ ثْٖٞب ثنيَبد رؼجش ػْٖب .4

 . قذس اإلٍنبُ اعزخذاً ا١ى٘اُ ٗاىق٘س .5

 :ربعؼبً : اعزشارٞغٞخ اىزةنٞش اىْبقذ

 : ٍةٍٖٖ٘ب

ٕٜ اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ رنٌ ٍغَ٘ػخ ٍِ ٍٖبساد اىزةنٞش اىزٜ َٝنِ أُ رغزخذً ثق٘سح ٍْةشدح أٗ ٍغزَؼخ 

دُٗ اىزضاً ثأٛ رشرٞت ٍؼِٞ ؛ ىيزؾقق ٍِ اىؾٜء ن أٗ اىَ٘م٘ع ن ٗرقَ٘ٝٔ ثبالعزْبد ئىٚ ٍؼبٝٞش ٍؼْٞخ ٍِ أعو 

 .ئفذاس ؽنٌ ؽ٘ه قَٞخ اىؾٜء ن أٗ اىز٘فو ئىٚ اعزْزبط أٗ رؼٌَٞ ن أٗ قشاس

 : ٗٝزنَِ اىزةنٞش اىْبقذ ص س ٍٖبساد أعبعٞخ ٕٜ

فؾـ اى٘قبئغ ٗاىَؼطٞبد ٗرؾيٞيٖب ٍٗؾبمَزٖب ٗرقَٖ٘ٝب ) أٛ ئفذاس ؽنٌ ػيٖٞب(ن ٗٝشرجو ثٖزٓ اىَٖبسح  .1

غبىطبد ن اىزَٞٞض ثِٞ اىؾقبئق ٗاالدػبءاد ن رَٞٞض اىجشإِٞ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَٖبساد اىةشػٞخ ن ٍْٖب: امزؾبف اىَ

ف ا١عجبة راد اىؼ قخ ثبىَ٘م٘ع ٗريل اىزٜ ال رشرجو ثٔ ن رؾذٝذ  ٍِ االدػبءاد أٗ اىؾغظ اىغبٍنخ ن رؼشُّ
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ٍقذاقٞخ ٍقذس اىَؼيٍ٘بد ن رؾذٝذ دقخ اىخجش أٗ اىشٗاٝخن رؼشف االفزشامبد غٞش اىقشٝؾخ اىَزنَْخ فٜ 

 . ؾشٛ اىزؾٞض أٗ اىزؾبٍو فٜ اٟساء ن رؾذٝذ دسعخ ق٘ح اىجشٕبُاىْـ ن ر

 . رقذٝش دسعخ فؾخ االعزْزبط .2

 . اىؾنٌ ػيٚ فؾخ االعزذاله .3

 : إٔذافٖب

 . رَْٞخ اىزةنٞش اىْبقذ ػْذ اىط ة ٍِ خ ه فؾـ اى٘قبئغ ٗاىَؼطٞبد ٗرؾيٞيٖب ٍٗؾبمَزٖب ٗرقَٖ٘ٝب 

 . اعزْزبط ٍؼِٞ فٜ م٘ء اىَؼطٞبد اىزٜ اّجضق ٍْٖبرذسٝت اىط ة ػيٚ رقذٝش دسعخ فؾخ  

 . رَْٞخ قذسح اىطبىت ػيٚ ئفذاس اىؾنٌ ؽ٘ه فؾخ االعزذاله 

ئربؽخ اىةشفخ أٍبً اىط ة ىََبسعخ أّؾطخ رؼيَٞٞخ قبئَخ ػيٚ االعزققبء ٗؽو اىَؾن د ٗارخبر اىقشاس  

 . ٗاىزغشٝت ٗاىزؾيٞو ٗاىَقبسّخ

 . ٜ هشػ ٗعٖبد اىْظش ٗرقجو يساء اٟخشِٝرؼ٘ٝذ اىطبىت ػيٚ اىؾشٝخ ف 

 . ٗمغ اىطبىت فٜ ٍ٘اقف اىزؾيٞو ٗاىْقذ ٗامزؾبف اىؼ قبد ٗأٗعٔ اىزؾبثٔ ٗاالخز ف 

 :ئعشاءاد اىزْةٞز

 . ؽذد ٍٖبسح أٗ ٍٖبساد اىزةنٞش اىْبقذ اىزٜ رشٝذ رَْٞزٖب أٗ ٍؼبىغزٖب .1

 . سادفٌَ اىخجشح اىزؼيَٞٞخ اىزٜ رخذً اىَٖبسح أٗ اىَٖب .2

 .رشعٌ اىخجشح اىزؼيَٞٞخ ئىٚ فشفخ أٗ فشؿ رؼيَٞٞخ ػيٚ ؽنو ٗسقخ ػَو .3

 . قذً ٗسقخ اىؼَو ىيط ة .4

 . أرؼ اىةشفخ ىيط ة ىزْةٞز ٗسقخ اىؼَو ٍِ خ ه اىؼَو اىغَبػٜ .5

 :ػبؽشاً: اعزشارٞغٞخ اىزةنٞش اإلثذاػٜ

 : ٍةٍٖٖ٘ب

ٍْٖب : اىط قخ اىَشّٗخ ن ا١فبىخ ن اإلفبمخ ن اىخٞبه ن  ٕٜ اعزشارٞغٞخ رذسٝغٞخ رنٌ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَٖبساد ن

اىؾغبعٞخ ىؾو اىَؾن د ن ا١عئيخ اىزمٞخ ن اىؼقف اىزْٕٜ ن ٗرغزخذً ىي٘ف٘ه ئىٚ ا١فنبس ٗاىشؤٙ اىغذٝذح 

 . اىزٜ رإدٛ ئىٚ اىذٍظ ٗاىزأىٞف ثِٞ ا١فنبس ن أٗ ا١ؽٞبء اىزٜ رؼزجش ٍغجقبً أّٖب غٞش ٍزشاثطخ

 : إٔذافٖب

 . رَْٞخ ٍٖبساد اىزةنٞش اإلثذاػٜ ىذٙ اىط ة 

 . رؾغٞغ اىطبىت ػيٚ اىزةنٞش ثطشٝقخ غٞش ٍأى٘فخ 

 . رؾغٞغ اىطبىت ػيٚ اىْظش فٜ اىزةنٞش ثبػزجبسٓ ٍٖبسح َٝنِ اىزذسة ػيٖٞب ٗاىؼَو ػيٚ رؾغْٖٞب 

 . دػٌ االرغبٕبد اإلٝغبثٞخ ىذٙ اىط ة ّؾ٘ اإلثذاع ٗاىزةنٞش اإلثذاػٜ 

  . اىطبىت اىقذسح ػيٚ اإلؽغبط ثبىَؾن د ٗرقذٌٝ ؽي٘ه ىٖب ثطشائق ئثذاػٞخ ئمغبة 

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.comٍ٘قؼْا اىرؼييَي أٗ  – ىيَضيذ صس صفحرْا اىرؼييَيح ) اىَذسط ت٘ك (

  :ئعشاءاد اىزْةٞز

ٝزٌ رطجٞق االعزشارٞغٞخ ثبعزضَبس ٍةشداد اىَقشس ىزَْٞبخ ٍٖببساد اىزةنٞبش اإلثبذاػٜ ىبذٙ اىَزؼيَبِٞ ٍبِ خب ه ٍبب 

 : ٝيٜ

  اخزٞبس ٍٖبساد اىزةنٞش اإلثذاػٜ اىَْبعجخ ىيذسط -1

 : ػخ ٍِ ا١عئيخ أٗ ا١ّؾطخ ىزَْٞخ ٕزٓ اىَٖبساد ن ٍغ ٍشاػبح ٍب ٝيٜرقذٌٝ ٍغَ٘ . -2

 . رؾغٞغ اىط ة ػيٚ ر٘ىٞذ أفنبس عذٝذح  -

 . اعزضَبس ا١فنبس اىَطشٗؽخ ٍِ قجو اىط ة -

 . اؽزشاً خٞبه اىطبىت  -

 . رقجو يساء اىط ة ٗرؼ٘ٝذٌٕ ػيٚ اؽزشاً يساء اٟخشِٝ  -

 . اىقيق ٗاالمطشاة ر٘فٞش اىغ٘ اىْةغٜ اىَْبعت ثؼٞذاً ػِ  -

strategies-teaching-and-learning-https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/ 
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ظُت جخعلم باإلاعلم :  مشىالث جدَز

 ع .مشىالث ال  ُىم ألاٌو في مهىت الخدَز

 . كلت طىىاث الخبرة 

 . هثرة ألاعباء واإلاهام اإلاللاة على عاجم اإلاعلم 

 . ) ظُت مً خُث الىكذ ) الصباح ، الظهس ،بعد الفسحت  حشخِذ الظاعاث الخدَز

 . اكخصاز دوز بعع اإلاعلمين على هلل اإلاعازف وخشى ألاذهان 

  دون اإلاشازهت معهم في  الخخؼُؽ وؤلاعداد وفهم اإلادخىي .اعخماد بعع اإلاعلمين على حهىد شمالئهم 

 . اهخفاض اإلاإهل العلمي لبعع اإلاعلمين 

  ع ت والاػالع الدائم في مجاٌ مهازاث الخدَز عدم زغبت بعع اإلاعلمين في ججدًد خلفُتهم العلمُت والتربٍى

 والخخصص العلمي . 

 . ئطىاد بعع اإلالسزاث إلاعلمين غير مخخصصين 

 د ألاوادًمي للمعلم .طعف ؤلاعدا 

 . ا  عدم ئعداد بعع اإلاعلمين جسبٍى

 .عدم اطدشعاز بعع اإلاعلمين للُمت العمل وئجلاهه وؤلاًمان به كىال وعمال 

 ،اإلاعلم الؼُب حدا ، اإلاعلم الغاطب ،  مشىالث جخعلم بصخصُت اإلاعلم )اإلاعلم الخجٌى ،اإلاعلم الظعُف

 اإلاعلم الالمبالي (

 لىب العىف الجظدي أو الىفس ي .اجباع بعع اإلاعلمين ألط 

 . اجباع بعع اإلاعلمين ألطلىب اللين اإلافسغ 

ظً ؟ ت " خالٌ جدَز  هُف ًمىىً أًتها اإلاعلمت أن جؼبلي مبدأ " شعسة معاٍو
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ت عىدما طأله أخد ألاعساب: "هُف خىمذ أزبعين عاما، ولم جددر فخىت واخدة بالشام بِىما  كاٌ معاٍو

أّن بُني وبين الىاض شعسة ما اهلؼعذ، واهىا ئذا مّدوها أزخُتها، وئذا أزخىها الدهُا حغلي؟". فأحابه: "لى 

 
 
عني أهه ال ٌظخخدم اللىة في ول أخىاله وال اللين في ول أخىاله بل ٌظخخدم ما ًساه مىاطبا  مددتها". َو

ظُت :  اإلاىاكف الخدَز

ظُت وزدود فعل اإلاعلمين ججاهها ، ولعل ليل  زدة فعل أزسها البالغ في هُان اإلاخعلم  جخعدد صىز اإلاىاكف الخدَز

ظُت :  ، ولعل مً اإلاىاكف الخدَز

  ٌالؼازئ الظإا . 

 . الؼالب اإلاٍسع 

 . الؼالب الهازب 

 . الؼالب اإلاشاغب 

 . الىىم خالٌ الحصت 

 . الظسخان خالٌ الدزض 

 . وظُان اإلاعلمت لجصء مً اإلاعلىماث 

 . خؼأ غير ملصىد على الظبىزة 

 ذ الاهدباه بأي جصسف .مُل بعع الؼالب ئلى لف 

 ما الفسق بين اإلاشيلت واإلاىكف ؟

ظُت س ي اإلاشيلت الخدَز  اإلاىكف الخدَز

اإلاشيلت كد جدىي عدة مىاكف متراهمت جإدي 

 ئلى اإلاشيلت 

 اإلاىكف الًدىي ئشيالُت 

جي  ًدخاج ئلى حعامل فىزي غالبا   جدخاج ئلى خل جدٍز
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ت ُّ ظُت جمخد ألوكاث طابلت وآه  اإلاشيلت الخدَز

 والخلت .

س ي لحظي الخىكُذ  اإلاىكف الخدَز

جدخاج لخدخل عىاصس أخسي في الغالب 

واإلاسشدة الؼالبُت أو الؼبِبت أو ئدازة اإلادزطت 

 أو ولي ألامس .

غالبا جخعامل معه اإلاعلمت داخل الفصل وال 

 جدخاج لخدخل عىصس آخس مً خازج الفصل .

 

 

 

 مشىالث جخعلم باإلدازة اإلادزطُت

 م ؤلادازة :حعٍسف مفهى 

 معُىت هبرث هره ألاهداف أم صغسث" 
 
حعسف ؤلادازة بأنها "الترجِب والخىظُم الخاص الري ًدلم أهدافا

 (52م، ص 8791)طلُمان، 

س وجلدًم ما    عمل على جؼٍى فهي بهرا حعد أي وشاغ بشسي حماعي هادف يهخم بدىظُم شإون الجماعت َو

 هدى الخ
 
عا  طَس

 
لدم والاشدهاز وأن ًيىن ذلً اليشاغ في طىء جيظُم وجىحُه حعمله هره الجماعت جؼىزا

 هادفين .

* ـ ومنهم مً ًسي أنها جىظُم معين لدظُير وجىفُر أعماٌ مخخلفت ًلىم بها عدد مً ألافساد لخدلُم هدف 

 معين بجهد أكل وفي وكذ أطسع وهدُجت أفظل .

دخا ج ئلى مىهبت وابخياز وخظً جصسف في جؼبُم * ـ ومنهم مً ًسي أن ؤلادازة فً ًخلىـه مً جمسض علُه، ٍو

 ( .52 - 52م ، ص 8791اإلاعازف واإلاعلىماث )طلُمان، 

 حعٍسف مفهىم ؤلادازة الخعلُمُت :
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ؤلادازة الخعلُمُت مً وحهت هظس علماء ؤلادازة هي "مجمىعت مً العملُاث اإلادشابىت التي جخيامل فُما بُنها 

بُنهـا وبين هفظها لخدلُم ألاغساض اإلايشىدة مً التربُت، وؤلادازة طىاء في داخل اإلاىظماث الخعلُمُـت أو 

م 5008الخعلُمُـت بهـرا اإلاعنى شأنها شأن ؤلادازة في اإلاُادًً ألاخسي فهي وطُلـت ولِظذ غاًـت في ذاتها" )مسس ي ،

 ( .88، ص 

ملُت جىىىلىحُـت علمُت ، كىمُت، ومهمت احخماعُـت ، وع مظإولُت* ـ هما حعّسف ؤلادازة الخعلُمُت بأنهـا " 

 ( . 7م ، ص 8722وعملُـت ئهخـاج واطدثماز ، وعملُـت كُادًت ، وعملُت ئوظاهُت )فهمي ، 

ت  * ـ وؤلادازة الخعلُمُت هي "ول عمل ميظم مىظم ًخدم التربُت والخعلُم وجخدلم مً وزائه ألاغساض التربٍى

 ًخمش ى مع ألاهداف ألاطاطُت مً الخ
 
 ( .18م ، ص 8791علُم" )مدظس، والخعلُمُت جدلُلا

اث والفلظفاث  * ـ وظخخلص مً ذلً أن ؤلادازة الخعلُمُت هي الجهاش الري ٌظاعد على جسحمت ألافياز والىظٍس

ت الظائدة في اإلاجخمع ئلى واكع ملمىض ، وهي في ذاتها حعمل على جىحُه الخغيراث الاحخماعُت، هما حعمل  التربٍى

وؤلادازة الخعلُمُت بهره الىظسة حعخبر مظإلُت مشترهت ًجب أن جخظافس حهىد على اطخلساز هره الخغيراث، 

 اإلاجخمع إلهجاخها طىاء العاملين فيها أو الرًً جىحه ئليهم حهىدها .

 حعٍسف مفهىم ؤلادازة اإلادزطُت :

ين و  غيرهم " حمُع الجهىد اإلايظلت التي ًلىم بها مدًس اإلادزطت مع حمُع العاملين معه مً مدزطين وئداٍز

 ًخمش ى مع ما تهدف ئلُه ألامت مً جسبُت أبىائها جسبُت 
 
ت داخل اإلادزطت جدلُلا بغُت جدلُم ألاهداف التربٍى

   (18م ، ص 8791صحُدت وعلى أطاض طلُم" )مدظس، 

ت 80م ، ص 8728ـ أما )فىهع،  ( فُعسف ؤلادازة اإلادزطُت بأنها ول وشاغ جخدلم مً وزائه ألاغـساض التربٍى

 
 
ت وفـم هماذج مخخازة ومدددة مً كبل جدلُلا لىم بخيظُم وجىحُه الخبراث اإلادزطُت والتربٍى ، ٍو

 
فعاال

 ( . 12م ، ص 8791هُئاث علُا أو هُئاث داخل ؤلادازة اإلادزطُت )مدظـس، 

* ـ وحعسف ؤلادازة اإلادزطُت بأنها "عملُت جىحُه وجيظُم وجخؼُؽ ليل عمل حعلُمي أو جسبىي ًددر داخل 

 ( .575م، ص 8791مً أحل جؼىز وجلدم الخعلُم فيها )طلُمان، اإلادزطت 
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 أيهما أعم ؤلادازة الخعلُمُت أم اإلادزطُت ؟

 اهظسي ئلى السطم الخىطُخي الخالي :

 

 

حعد اإلادزطت وطُلت لخىفُر الظُاطت العامت للخعلُم، وهي ؤلادازة الفعالت لخدلُم أهداف هره الظُاطت،    

ت والثلافُت في شتى صىزها مً أحل بىاء ألاحُاٌ التي وهي اإلاصىع الري جدبلىز فُ ه العملُت الخعلُمُت والتربٍى

جصىع اإلاظخلبل وحعد له العدة لحاطسه ومظخلبله، وحعده مً أحل اللُام بخدمل اإلاظإولُاث اإلاللاة على 

س .  عاجله مً أحل البىاء والخؼٍى

ئىلت عً جىفُر البرامج الدزاطُت وئعدادها وخالصت اللٌى ئن ؤلادازة اإلادزطُت أصبدذ هي الجهت اإلاظ   

ومىاكشت اإلاىاهج وتهُئت الجى العام في اإلادزطت ، لرا أصبذ مً الظسوزي للمشخغلين باإلدازة اإلادزطُت معسفت 

ت والفىُت، وبعد أن  اإلاعلىماث ألاطاطُت لهره ؤلادازة الطُما بعد أن احظع مجالها لِشمل الىىاحي ؤلاداٍز

 ه عىاًتها للؼفل في اإلادزطت ، باإلطافت ئلى البِئت واإلاجخمع .أصبدذ ؤلادازة جىح

 ألادواز والىظائف اإلاىىػت باإلدازة اإلادزطُت :

 اإلداسج
اىَذسع
 يح

 اإلداسج
اىرؼييَ
 يح

  اإلداسج
 اىؼييا
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للد حغيرث الىظسة الىظُفُت لإلدازة اإلادزطُت وألاهداف التي جسمي ئلى جدلُلها مً وظُفت اإلادافظت على 

العملُت الخعلُمُت وفم الجداٌو اإلادددة، ئلى  جؼبُم الىظام بما فُه مً لىائذ وحعمُماث وكسازاث جظمً طير 

 اإلافهىم الحدًث الري ًجعل مً الخلمُر مدىز العملُت الخعلُمُت.

 ومً هره ألاهداف:

ىفع  -8 ت وجىمُتها وجىحيهها بما ًفُد الؼالب ٍو العمل على هشف مٌُى الؼالب وكدزاتهم واطخعداداتهم الفؼٍس

 اإلاجخمع.

ت مخخلف حىاهب شخصُاتهم السوخُت والعللُت والخللُت والىفظُت والجظمُت مظاعدة الخالمُر على جىمُ -5

 والاحخماعُت بصىزة متزهت.

 جسبُت وحصجُع الؼالب على الخفىير ؤلابداعي والابخياز والخجدًد وجىمُت الثلت في الىفع والجسأة لديهم. -3

 مع ال -8
 
 وعمال

 
 لى اخترام العمل الُدوي.ترهيز عجبصير الخالمُر بفلظفت اإلاجخمع وكُمه كىال

 . والاطخعداد إلاىاحهت اإلاظخلبل ئعداد الؼالب لفهم الحُاة الحاطسة واإلااطُت -2

 اهدشاف الخالمُر اإلاىهىبين وزعاًتهم. -2

 اإلاشىالث اإلاخعللت باإلدازة اإلادزطُت :

 أهىاع مً اإلاشىالث وهي : 3جصىف اإلاشىالث ذاث العالكت باإلدازة اإلادزطُت ئلى   

ث الفىُت : وهي جلً اإلاشىالث اإلاسجبؼت بالعملُت الخعلُمُت )الحظىز لخلُُم اإلاعلمين ، ئدازة ألاوشؼت اإلاشىال   

 غير الصفُت وؤلاشساف العام عليها وجفعُلها ، وماذا أًظا ؟(

ت : وهي جلً اإلاشىالث اإلاخعللت بالعمل ؤلادازي هفظه ؛ مثل بىاء الجداٌو الدزاطُت ليل    اإلاشىالث ؤلاداٍز

بيل صف ، جىشَع ألاهصبت بين اإلاعلماث ، اإلاىافلت على ئحاشاث اإلاعلماث اإلاخىىعت ، طبؽ الىظام في فصل 

 اإلادزطت .

اإلاشىالث الخىظُمُت : وهي جلً اإلاشىالث اإلاسجبؼت بالىظام التربىي ألاعلى ؛ واللسازاث العشىائُت أخادًت   

 السؤٍت .
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 ى الخالي :وبصىزة عامت ًمىً خصس بعع هره اإلاشىالث على الىد  

عدم وطىح كىاعد العمل في هثير مً ألامىز، خُث ال جىحد جددًداث واضحت إلحساءاث العمل )كىاعد  -8  

 مدددة إلاداطبت اإلاعلم اإلالصس أو الخلمُر الري ًخسج عً الظلىن وآلاداب اإلاخعازف عليها على طبُل اإلاثاٌ(

حدًدة لم جىً مىحىدة مً كبل وبخاصت فُما هثرة الظغىغ التي جىاحهها ئدازة اإلادزطت ووحىد مشىالث  -5  

ًخعلم ببعع مظاهس اهدساف الؼالب، والعىف داخل اإلادزطت و الخؼسف الفىسي ، والفلس لدي بعع الؼالب 

  ...الخ

الاهخمام بالشعازاث والترهيز على الىىاحي آلالُت والجمىد في الخعامل مع اإلاساكبين فُما ًخعلم باللىاعد  -3  

  هين.واللىائذ واللىا

ت والبيروكساػُت على العمل ؛ هل ذلً مىحىد فعال  -8   جملً ألاحهصة العلُا الظلؼت الحلُلُت وطُؼسة اإلاسهٍص

  في هظامىا الخعلُمي ؟

 الاعخماد على الؼسق الخللُدًت في ئهجاش ألاعماٌ وغُاب ألاطالُب العلمُت الحدًثت . -2  

 الاهخمام بالىم وئهماٌ الىُف . -2  

 إلاظئىلُت .التهسب مً ا -9  

 هلص اإلاعلىماث والبُاهاث . -1  

   7- . 
 
 هثرة اللسازاث واللىائذ اإلاىظمت للعمل وجداخل بعع اللسازاث و حعازطها أخُاها

به . -80    هلص الخأهُل إلادًس اإلادزطت وعدم الاطخمساز في جدٍز

ت(.حعدد اإلاظإولُاث وشٍادة ألاعباء وكلت الصالخُاث ، وبمعنى آخس وظخؼُع أن هؼلم  -88     على ذلً  )اإلاسهٍص

هظسة اإلاجخمع الخازجي والتربىي إلادًس اإلادزطت وعدم خصىله على اإلاياهت الالئلت به وباإلاظئىلُت اإلاللاة  -85  

  علُه.

ت التي ًدخاحها العمل باإلادزطت. -83    الىلص في الدظهُالث واإلاخؼلباث اإلاادًت والبشٍس
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  ًاث ال غنى عنها لإلدازة اإلادزطُت.هلص الىعي ؤلادازي والحع الخخؼُؼي، وهي هفا -88  

 جىساز غُاب وجأخس بعع اإلاعلمين عً الحظىز في الصباح ألطباب مخخلفت. -82  

 بدائل الحلٌى :   

 . باليظبت للمعلم اإلاخأخس البد مً الخلُد بالصالخُاث التي جخٌى إلادًس اإلادزطت عالج هرا الجاهب •  

ُىم الري حغُبذ فُه اإلاعلمت على اإلاعلماث الالحي جىاوبً على أما اإلاعلمت اإلاخغُبت فُمىً جىشَع زاجب ال •   

 . خصصها مع ئعداد بُاهاث مىظمت لهرا العمل

بت مً مظىنها •    . هلل اإلاعلمت هثيرة الخأخس والغُاب ئلى مدازض أخسي كٍس

 مداولت الاحخماع بهره اإلاعلمت إلاعسفت أطباب جىساز الخأخس لديها. •   

س الؼبُت.البد مً حعاون الىخداث  •     الصحُت واإلاظدشفُاث الحيىمُت والخاصت مع اإلادازض في مىذ الخلاٍز

ت وخلٌى :    مشىالث ئداٍز

غ بعع اإلاعلماث أزىاء الدوام السطمي    : جفَس

اإلاشــــيلــــــــــــت: حعلد ئدازة الخعلُم للاءاث ودوزاث جيشُؼُت أزىاء الدوام السطمي للسفع مً مظخىي اإلاعلمين ألامس   

غ أهثر مً معلم لحظىزها وهى ما ٌظبب ئزباوالري   للمدزطت.ًخؼلب جفَس
 
  ا

  : الحلٌى اإلالترخت  

  . اس ي في ئكامت مثل هره الدوزاثاطخغالٌ الفتراث التي حظبم بداًت الدزاطت الدز  •  

 . جىبُه اإلادازض كبل بداًت مثل هره الدوزاث بفترة وافُت وأخر الاخخُاػاث أزىاء ئعداد الجدٌو اإلادزس ي •  

ت لدصجُع اإلاعلماث على الحظىز. •  أن جيىن مثل هره الللاءاث مظائُت مع وطع الحىافص اإلاادًت واإلاعىٍى

   ٌ  : جىدض الخالمُر في الفصى

ل ػال    ب مً اإلاشــــيلــــــــــــت: وحىد أعداد هبيرة مً الؼالب في اإلادزطت هدُجت لىكىعها في حي آهل بالظيان أو جدٍى

 مدزطت.كبل ئدازة الخعلُم لل

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/


 www.modrsbook.comٍ٘قؼْا اىرؼييَي أٗ  – ىيَضيذ صس صفحرْا اىرؼييَيح ) اىَذسط ت٘ك (

 : الحلٌى اإلالترخت  

أن ًيىن هىان اجصاٌ بين ئدازاث اإلادازض واللجان الخاصت بخىشَع الؼالب على اإلادازض بدُث ال ًخم  •  

ئذا ما علمىا أن بعع الؼالب ٌظىىىن في أخُاء جىحد  ئزطاٌ أي ػالب ئال بعد مىافلت ئدازة اإلادزطت خاصت

 . بها مدازض وال حعاوي مً الىثافت الؼالبُت

  هلل الؼالب الرًً ٌظىىىن في أخُاء بعُدة عً اإلادزطت ئلى مدازض في ألاخُاء التي ٌظىىىن فيها •  

 .  فخذ مدازض في ألاخُاء آلاهلت بالظيان •

ع بعع اإلاىاد إلاعلماث غير     : مخخصصاث كلت اإلاخخصصاث في مجاٌ معين وئطىاد جدَز

على خظاب جخصصاث أخسي ) عدم وحىد جىاشن بين أعداد اإلاشــــيلــــــــــــت: وحىد وفسة في جخصصاث معُىت   

 اإلاعلماث  وأعداد الؼالباث والفصٌى وعدد الحصص اإلالسة للمادة الخخصصُت (.

  : الحلٌى اإلالترخت  

ئعداد اطخمازة خاصت في نهاًت ول عام مً كبل شإون اإلاعلماث ًىضح فيها اخخُاج اإلادزطت مً  -  

 . ض في هرا الجاهبالخخصصاث اإلاخخلفت لظد عجص اإلاداز 

مظاهمت ئدازاث اإلادازض في اجخاذ كسازاث الاخخُاج التي ًبنى على أطاطها اطخددار الشىاغس الخعلُمُت في  -  

 مخخلف الخخصصاث .

 : عدم جىفس الغسف إلامازطت ألاوشؼت اإلادزطُت  

ل بعع الغسف الخاصت باألوش   ٌ اإلاشــــيلــــــــــــت: هثرة أعداد الؼالب أدي ئلى جدٍى  . ؼت ئلى فصى

 الحلٌى اإلالترخت:  

حشىُل لجىت مً ئدازة الخعلُم وئدازة اإلادزطت لخددًد الغسف التي جدخاج ئليهااإلادزطت إلامازطت ألاوشؼت  •   

 اإلادزطُت والسفع عً أعداد الغسف التي ًمىً حعلها هميزاهُت للمدزطت مً الفصٌى لتهُئتها وجىفير 

 . مخؼلباث اليشاغ  
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 اإلاىحىدة في الفىاء اإلادزس ي إلكامت غسف خاصت باألوشؼت اإلادزطُت.  اطخغالٌ اإلاظاخاث •  

 : عدم ججاوب أولُاء أمىز الخالمُر مع اإلادزطت  

 . اإلاشــــيلــــــــــــت: عدم خظىز أولُاء أمىز الؼالب للمجالع التي حعلدها اإلادزطت  

  : الحلٌى اإلالترخت

واإلاسئُت لخعٍسف آلاباء بأهمُت هره اإلاجالع وواحباتهم ججاه ججىُد وافت وطائل ؤلاعالم اإلالسوءة واإلاظمىعت  •  

 . أبىائهم الؼالب

 الخىاصل عبر الهاجف باالجصاٌ باألهل والخأهُد عليهم بظسوزة الحظىز .   

 : مشيلت الخأخس الصباحي لدي بعع الؼالب  

بخعمد مىه أو لبعد طىىه عً اإلاشــــيلــــــــــــت: خظىز الؼالب للمدزطت بعد الاهتهاء مً الؼابىز الصباحي   

 . اإلادزطت

  : الحلٌى اإلالترخت  

 . وطع خىافص للؼالب اإلاثالي في الاهخظام •  

 . جىحُه لفذ هظس لىلي أمس الؼالب بالحظم مً دزحاث اإلاىاظبت في خالت جىساز جأخسه •  

 . الحظم على الؼالب مً دزحت اإلاىاظبت •  

 التربُت البدهُت .خسمان الؼالب مً خصص مادة مدببت ئلى هفظه و •  

بت مً طىىه •    . هلل الؼالب ئلى مدزطت كٍس

 : هثرة اطدئران اإلاعلمين خالٌ الُىم الدزاس ي  

 اإلاشــــيلــــــــــــت: وهي خسوج اإلاعلم مع بداًت الدوام أو في وكذ معين مً الدوام السطمي.

  : الحلٌى اإلالترخت
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عامل معاملت اإلاعلم الغائب في اإلاشيلت في خالت الاطدئران مع بداًت الدوام فُمىع اإلاعل • م مً الخىكُع َو

 . ألاولى

أما في خالت اإلاعلم اإلاظخأذن لفترة مدددة مً الدوام فُخم وطع خدود معسوفت للجمُع هدد أكص ى لعملُت  •

ىزم ذلً في سجل خاص.  الاطدئران خالٌ الفصل الدزاس ي ٍو

 : مشيلت عماٌ الىظافت والصُاهت  

ــــت: وهي معاهاة اإلادازض في جىفير ألاًدي العاملت التي جخىلى أعماٌ الىظافت والصُاهت وجدمُل اإلادزطت اإلاشــــيلــــــــ  

 أعباء مالُت ئطافت ئلى أعبائها.

 : الحلٌى اإلالترخت  

أن جخىلى ئدازة الخعلُم الخعاكد مع شسواث هظافت وملاولي صُاهت ًخم بمىحبها جأمين العمالت الالشمت ليل  •  

 على أن جخدمل الىشازة الخيالُف اإلاالُت لهره العمالت .مدزطت . 

يىن عً الىطع العام في  -   سا دوزٍا وجىافي به ئدازة الصُاهت والخدماث بالىشازة ٍو أن حعد مدًسة اإلادزطت جلٍس

 اإلادزطت ، ومخابعت جىفُر الاخخُاحاث اإلالحت .  

 : هثرة الخعامُم الىازدة مً ئدازة الخعلُم  

ــــــــت: اوشغاٌ العاملين باإلادزطت بمخابعت طير العملُت الخعلُمُت ، وهى ما كد ًإدي ئلى جأخس ئزطاٌ اإلاشــــيلــــ

مىدوب اإلادزطت الطخالم الخعامُم التي جخص اإلادزطت ، مما ًجعلها جخىدض بل أن البعع منها ًدخاج لسدود 

عت.  طَس

 : الحلٌى اإلالترخت

د مً اإلاىدوبين مً كبل   •    . ئدازاث الخعلُم لخىشَع هره الخعامُم على اإلادازضحعُين اإلاٍص

 .  الاطخفادة مً الخلىُاث الحدًثت وئزطاٌ هره الخعامُم عبر هره الخلىُاث •

 : وحىد فجىة بين مساهص ؤلاشساف وئدازاث اإلادازض

ُه مً ئمياهاث مادًت اإلاشــــيلــــــــــــت: مساهص ؤلاشساف جىظُم أوحد لدظهُل أمىز اإلادازض وجلبُت ما جدخاج ئل
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 مً السحىع لإلدازة الخعلُمُت العلُا ولىً الىاكع غير ذلً خُث جىحد هىان فجىة بين ئدازاث 
 
ت بدال وبشٍس

 . اإلادازض وهره اإلاساهص خُث أن معظم الاخخُاحاث والخؼاباث جىحه إلدازة الخعلُم

  : الحلٌى اإلالترخت

د مً الصالخُاث إلادًس اإلاسهص وعدم جفعُل دوز هره اإلاساهص مً كبل ئدازة الخعلُ • م ئعؼاء مٍص م عً ػٍس

ت التي جخؼلب جدخل مدًس الخعلُم  في خالت ألامىز الظسوٍز
ّ
 . السحىع ئلى ئدازة الخعلُم ئال

 : مشيلت اإلاعلم هبير الظً

 ولم ٌعد لديهم الاطخعداد لخؼىٍس أ
 
هفظهم ، فاطتهلً اإلاشــــيلــــــــــــت: وهم اإلاعلمىن الرًً لم ًإهلىا جسبىٍا

  عؼاءهم ولم ٌعد لديهم اللدزة على العؼاء.

  : الحلٌى اإلالترخت

ت في جخفُع هصابه مً الحصص •  . ئعؼاؤه ألاولٍى

 . ئشساكُتجيلُفه بأعماٌ  •

 لعالكخه الىزُلت بأولُاء أمىز ًخم جيلُفه بالعمل همظدشاز حعلُمي إلادًس اإلادزطت فُما ًخعلم بخىزُم  •
 
هظسا

 . ن البِذ واإلادزطتالصلت بي

ع    : مشيلت اإلاعلم غير الساغب في الخدَز

وحىد عُىت مً اإلاعلمين الرًً ال ًسغبىن في الخدَزع لعدم كدزتهم أو جىحيههم إلاىاػم ال ًسغبىن  اإلاشــــيلــــــــــــت:

 . العمل فيها

  : الحلٌى اإلالترخت

  . الخددر ئلى بعع اإلاعلمين اإلالسبين ئلُه لىصحه •

 . حخماع به وجلدًم الىصُدت واإلاشىزة لهالا  •

ص كُمت العمل .   بُت لخعٍص  علد دوزاث جدٍز

 . في خالت اطخمساز وطعه ًبلغ اإلاشسف التربىي لالحخماع به وئطداء الىصُدت له ولفذ هظسه  •
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 . وئذا ما واصل تهاوهه ًىحه ئلُه لفذ هظس لخدظين وطعه •

 . سه ئلى ئدازة الخعلُم الجخاذ الالشم خُالهئذا لم جفلح معه الحلٌى الظابلت ًسفع أم •

 جفعُل دوز جلُُم ألاداء الىظُفي لُيىن معُازا في اطخدلاق اإلاعلم للعالوة الظىىٍت والتركُت أم ال .

 

 معاًير ؤلادازة اإلادزطُت الىاجحت :

 : لعل مً أبسش اإلاعاًير لإلدازة اإلادزطُت الىاجحت ما ًلي

 . اإلادزطت كدوة خظىت في مظهسها وطلىهها وجصسفاتهااللدوة وهي أن جيىن مدًسة  -8

ً عالكاث ئوظاهُت كائمت على زوح ألاخىة -5  . اللدزة على جيٍى

 . العدالت في الخصسفاث وألاخيام بين شمُالتها وػالباتها -3

 باإلاظإولُت اإلاللاة على عاجلها -8
 
 . ؤلاخظاض دائما

 . ؤلاخالص وألاماهت في العمل -2

 ي حظُير أعماٌ اإلادزطت.اإلاسوهت ف -2

ً وأفيازهم -9  . البدث عً آزاء آلاخٍس

 . مىاحهت اإلاىاكف وألاشماث بهدوء وزباث -1

 . الخعسف على ألاخؼاء وجفادي جىسازها -7

 . العمل على جدلُم اإلاصلحت العامت -80

 الخىاصل مع أولُاء ألامىز واإلاجخمع اإلادلي.  -88

 

http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.facebook.com/modrsonline
http://www.modrsbook.com/



